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Sammanfattning 

Med ökade produktionsvolymer och ökat monteringsinnehåll på Scanias motorer, ställs ett högre 
krav på att kunna förmontera delar av motorer. För att jämföra kostnaden och en rad med ingående 
aspekter, så som ergonomi, mellan en förmontering internt på motormonteringen (DE) med en 
extern leverantör, behövs en rutin för hur analysen ska utföras och med vilka ingående variabler. 
Vid studiens början fanns ingen standard modell för make-or-buy. Det fanns fler kalkylmodeller, 
dock skilde de inte på kostnadslagen som forskningsarbeten inom ämnet förespråkar.  
 
Kalkylmodellerna tog inte heller hänsyn till de faktorer/aspekter som man bör göra vid ett beslut om 
make-or-buy. Nuläget gällande arbetsprocessen för DE var att det inte fanns en standard och det 
fanns en osäkerhet kring tidpunkt och ansvarsfördelningen. 
 
Som svar på behovet av en strukturerad make-or-buy analys, resulterade studien i en Excel-modell 
som ska ge DE ett kvalitativt beslutsunderlag. Resultatet bestod även av ett förslag på en 
arbetsprocess, som inkluderade ett förslag på när, hur och en ansvarsfördelning vid arbete med 
make-or-buy på DE.  
 
Studiens Excel-modell består av två huvuddelar, en strategisk analys och en kostnadsanalys. Den 
strategiska analysen har inkluderats för att DE ska ta hänsyn till mer än bara kostnader då make-or-
buy analyser genomförs. Kostnaden är viktig att hänsyn till, dock bör andra aspekter/faktorer så 
som kvalitet och ergonomi inte försummas. Den strategiska analysen består av fyra huvudområden 
med ingående aspekter/faktorer som först viktas och sedan graderas för både om förmontaget äger 
rum på Scania DE och om man låter leverantören förmontera.  
 
 I den andra delen av modellen, kostnadsanalysen, beräknas de relevanta och långsiktiga 
kostnaderna. Med relevanta kostnader menar man, en kostnad som ändras i och med beslutet och 
bör ingå i en make-or-buy analys. De långsiktiga kostnaderna har inkluderats för att anpassa 
beräkningen för Scania DE som normalt alltid räknar på lång sikt. Slutligen ges ett poäng- och 
kostnadsresultat för både make och buy.  
 
Arbetsprocessförslaget var anpassat för DE och specifikt den avdelningen som studien föreslår ska 
arbeta med make or buy-analyser. I förslaget delades make-or-buy analysen i fem punkter som 
placerades under passande milstolpar i produktutvecklingsfasen. Slutsatsen av ansvarsfördelningen 



var att flera avdelningar ska dela på ansvaret då en make-or-buy är en relativt omfattande analys. 
Studien genomfördes med hjälp av ett tiotal intervjuer, analyser tillsammans med medarbetare på 
Scania, intern benchmarking och fördjupning i forskningsarbeten. 
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Abstract 
With increased production volumes and increased assembly contents on Scania’s engines, comes 
increased requirement to pre-assemble parts of engines. To compare the cost and a range of aspects, 
such as ergonomics, between pre-assembling internally by Scania at the production unit DE (Engine 
Assembly) and pre-assembling externally by an external provider, there is a need for a procedure 
which goes through how the analysis should be performed and with which inputs. 
 
There were, to start with, no standard models for make-or-buy analysis. DE used a couple of cost 
calculation models to perform the analysis, but these models did not differentiate the cost variables 
that researchers advocate. The models did not take the recommended aspects/factors into account 
when deciding over make-or-buy situations. There was neither a standard way for DE regarding 
how to conduct a make-or-buy analysis and there was an uncertainty regarding the timing and 
allocation of responsibilities when performing these analyses. 
 
In response, this study produced two solutions, one in form of an Excel-model and the other in 
form of a suggestion. The Excel-model is constructed to give DE a qualitative decision making 
while the suggestion proposes when, how and responsibilities when working with make-or-buy. 
The Excel model consists of two parts, a strategic analysis and a cost analysis. The strategic analysis 
is included so that DE considers not only the cost variables but also the other important 
aspects/factors such as ergonomics and quality in an analysis. The strategic analysis is divided into 
four areas, where different aspects/factors are taken into consideration by weighing and grading 
them for Scania, “in-house assembly” as well as for the provider “outsourcing assembly”. 
 
In the second part of the model, cost analysis, the model calculates and differentiates the relevant 
costs from the long-term costs. The relevant costs are the costs that change with the decision and 
should be the only costs considered in a make-or-buy analysis. The long-term costs are included in 
the model to adjust the calculation for Scania DE, where long-term is a standard way of thinking. 
The work process proposal was adapted for DE and more specifically, for the department the study 
proposes the overall responsibility to. The proposal divided make-or-buy analysis into five steps and 
placed these steps under appropriate milestones in the product development phase. The reason for 
dividing the analysis into five steps was due to the fact that the analysis is relatively comprehensive 
and to make sure more departments have their say in the analysis. 
 



The study was conducted with the help of multiple interviews, analysis, along with help from 
colleagues at Scania, internal benchmarking and by immersing into earlier conducted research works. 
 
Key-words 
make-or-buy, engine assembly, assembly, production, Scania DE 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Inom en överskådlig framtid hoppas Scania få ökade produktionsvolymer och ökade 
monteringsinnehåll. Det i sin tur ställer högre krav på att kunna förmontera delar av monteringen 
så att dessa ökningar inte påverkar monteringslinornas takttid negativt. Det råder dessutom 
platsbrist i byggnaden där motormonteringen (DE) sker vilket begränsar möjligheten till att 
förmontera allting ”in house”. Platsbristen bidrar till att frågan om ett förmontage ska utföras hos 
en leverantör eller hos Scania, ofta ställs. Att volymökningskraven dessutom innehåller 
investeringsinsatsbegränsningar gör att vissa lösningar som bidrar till markant ökning av 
kostnaden sållas bort. Exempel på dessa lösningar är t ex att bygga ut och förlänga linorna, att 
bygga fler anläggningar eller att göra en ökning av personal. Detta gör att analyser som make-or-
buy blir mer nödvändiga. 

Rapportens redovisade utredningsarbete har utförts på motormonteringen (DE) tillsammans med 
gruppen ”Global Product Engineering (DETPB)” där utmaningen baserats på framtida ökningar 
av antal motormonteringar och ökningar av innehållet i monteringarna. Ett tidigare 
examensarbete, genomfört hos samma grupp, har lagt grund till uppdraget. Den tidigare utförda 
studien har utfört en fördjupning inom frågorna som ställs precis inför ett beslut för 
förmontering; där frågor som identifiering av potentiella förmontage, teknisk möjlighet till 
förmontage samt värdet av förmontage behandlades. Dock var det värdeskapande förmontaget 
ska utföras behandlades inte, vilket det här arbetet ska utreda. (se figur 1). 

 

Figur 1: "Effektivisering av förmonteringsbeslut inom motormonteringen" (Nordenborg & Sandqvist, 2009) 

Det här arbetet har till syfte att hjälpa till med besluten kring placering av ett förmontage, d v s 
när ett förmontage anses vara nödvändigt eller värdeskapande och även tekniskt möjligt. Studien 
har till uppgift att utreda alla de aspekter som ska tas hänsyn till innan ett sådant beslut tas. 
Studien ska bidra med en generell rutin, en rekommendation på arbetssätt och ansvarsfördelning. 
Dessa skall kunna användas i framtida fall där ”outsourcing” av ett förmontage är aktuell. Med 
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rekommendation på arbetssätt och ansvarsfördelning syftar man på var i ledningssystemet eller 
under vilken eller vilka projektmilstolpar rutinen ska inkluderas i samt förslag på vem som bör ta 
ansvaret för en sådan rutin. I dagsläget är vår uppdragsgivare, DETPB, inte nöjda med sin 
nuvarande rutin, där de befintliga kalkylmodellerna ifrågasätts. En av huvuduppgifterna för 
studien blir därför att undersöka den befintliga kalkylmodellen, utreda vad som ingår i den, samt 
ge ett förslag på en ny modell eller förbättra befintlig modell. 

1.2. Målformulering 

Arbetet ska ge Scania ett förslag på hur DE ska jobba med make-or-buy analyser genom att ta 
med lämpliga aspekter och analysera dem. Vidare ska en rekommendation på hur make-or-buy 
analysen ska ansvarsfördelas samt var i ledningssystemet den ska styras. En redogörelse för hur 
Scania ska beräkna kostnaden för en förmontering genomföras och det nuvarande 
beräkningssättet förbättras. Förbättringen ska föreslås med hjälp av undersökning av hur 
leverantören utför beräkningen samt via en intern benchmarking. Slutligen skall 
förbättringsförslagen implementeras i ett nytt Excel-program. 

1.3. Förväntade resultat 

Scania förväntar sig ett förslag på ett sätt att jämföra förmonteringskostnader mellan intern och 
extern förmontering. Beslutet om outsourcing för förmontering ska även grunda sig på de andra 
ingående aspekterna såsom kvalité, ergonomi, logistik samt investeringar. Resultatet skall vävas 
samman med ett befintligt examensarbete utfört hos Scania. Förslaget skall även innehålla vart i 
det befintliga projektarbetssättet inom DE som en make-or-buy analys är lämplig att utföra samt 
vem ansvaret bör ligga på. 

1.4. Avgränsningar 

Innan arbetet påbörjades insågs det att flera avgränsningar behövdes för att hinna med att 
slutföra arbetet. Arbetets största avgränsningar hade tiden som huvudfaktor, där tio veckor var 
studiens deadline. Nedan beskrivs avgränsningarna samt syften bakom dessa: 

• En komplett make-or-buy analys kan innehålla många olika områden eller aspekter så 
som miljöpåverkan, men på grund av tidsbegränsning behandlas enbart de aspekter som 
DE berörs av. 

• Benchmarking kommer enbart utföras internt, dels då extern benchmarking är 
tidskrävande men även för att det i dagsläget anses vara svårt att få tag på företag som 
villigt delar med sig av sina hemligheter och avgörande information till ett utomstående 
företag.  

• Den interna benchmarkingen avgränsas till enbart chassimonteringen på Scania. 
• De marknadsstrategiska anledningarna till varför leverantörernas priser ibland skiljer sig 

mot Scanias inköpsavdelnings prisuppgifter kommer inte att undersökas. 
• Några besök hos leverantörer kommer inte att utföras, utan all information relaterad till 

dessa samlas från interna sagesmän genom intervjuer. 
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• Intervjuerna begränsas enbart till avdelningar som tidigare aktivt eller passivt deltagit i 
beslutsfrågorna kring ”outsourcing”. 

• Studien är ett fortsättningsarbete av ett tidigare gjort examensarbete och kommer därmed 
inte behandla frågor som det arbetet behandlade. Studien kommer inte att identifiera 
potentiella förmontage eller avgöra om ett förmontage är möjlig och värdeskapande, utan 
endast presentera en modell som kan hjälpa med framtida beslut kring vem förmontaget 
ska utföras av. 

• Analysen gällande ledningssystemet och ansvarsfördelningen ska enbart behandla 
motormonteringen (DE). 

• Förslagen i arbetet kommer enbart att omfatta processen med Make-or-Buy i grönpil. Det 
vill säga projektfasen som berör avdelningen examensarbetet genomförs på. 

1.5. Läsanvisningar 

Olika läsare besitter på olika förkunskaper och intressen. Studien har med tanke på det 
underlättat läsningen av rapporten genom inkludering av läsanvisningar. Med hjälp av 
läsanvisningar kan läsaren själv avgöra vilka rapportkapitel som är väsentliga för just denne. 
Studien har delat upp anvisningar i följande fyra delar: 

• För den som är insatt: 
Om läsaren är en Scaniaanställd, insatt i företaget och hur det projektstyrs samt även 
insatt inom ämnet och dess bakgrund rekommenderar studien kapitel 7, 8 och 9 där 
resultatet, slutsatsen och rekommendationerna placerats. 
 

• För den som är ovetande: 
Om läsaren är en utomstående, d v s har sämre koll på Scania och dess verksamhet, hur 
Scania projektstyrs, samt inte är särskilt insatt i ämnet make-or-buy rekommenderar 
studien läsning av hela rapporten. Rapporten är indelad i nio huvudkapitel och sträcker 
sig från beskrivning av problembakgrund till rekommendationer. Rapporten går igenom 
företagsbeskrivning, inklusive hur företaget projektstyrs, metodiken, nuläget, resultat och 
slutsats innan den avslutas med rekommendationer. 
 

• För den som är metodintresserad: 
Om läsaren är enbart intresserad av arbetssättet och hur man kommit fram till resultatet 
så rekommenderas kapitel 2, 6 och 7. Kapitel 2 går igenom metodiken, kapitel 6 beskriver 
hur teorin och empirin sammanvävts medan 7 beskriver resultatet, dvs. vad man kommit 
fram till med hjälp av de valda metoderna. 
 

• För den som är ämnesintresserad: 
Om läsaren är intresserad av den insamlade bakgrundsfakta och teori som lett till 
resultatet, rekommenderas läsning av kapitel 3, 4 och 5. Kapitel 3 beskriver Scania, kapitel 
4 beskriver teorin och kapitel 5 beskriver nuläget. 
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2. Lösningsmetoder 

Studien började med en utformning av möjliga lösningsmetodermetoder. Dessa presenterades 
inför en handledare på Scania som gav feedback på dem. Valen av metoderna grundade sig på 
vad som dels var rent tidsmässigt möjliga samt hur pass effektiva de var för att nå arbetets mål. 

2.1. Valda lösningsmetoder 

Här presenteras kortfattat vilka faktainsamlingsmetoder och genomföringsmetoder som valdes 
för att genomföra arbetet samt syftet bakom valen.  

2.1.1. Intervjuer 

Intervjuerna bidrog med majoriteten av det underlag som krävdes för att genomföra arbetet. Då 
DE består av flera hundra medarbetare som fördelas på över 60 avdelningar och 
underavdelningar var det viktigt att i ett tidigt skede reda ut vem, varför och när intervjuerna 
skulle genomföras. Eftersom studien omfattade över 20 intervjuer valdes en strukturerad 
intervjumetod bort. Istället användes en semistrukturerad/ostrukturerad intervjumetod med inga 
standardiserade svarsalternativ. Intervjuerna avslutades med en öppen diskussion.  

Nedan följer en lista på vilka avdelningar/ funktionsgrupper som intervjuades och en kort 
kommentar om varför just dessa valdes. 

• Global Product Engineering (DETPB) – Utredning av hur man jobbat med make-or-buy 
analyser tidigare samt en undersökning av ergonomi och renhetsaspekterna. Slutligen en 
feedback på alla delresultat. 

• Kvalitetsgruppen (DEQD) – Utredning av kvalitetsaspekterna. 
• Logistik (DELT) – Utredning av logistikaspekterna samt några av de kostnader som finns 

inom logistiken. 
• Verktygsgruppen (DETPG) – Utredning av verktygsinvesteringar. 
• PD-Project (DETPA) – Djupare förståelse över hur projekt inom DE styrs och 

genomförs. Utredning om vart i ett projekt en make-or-buy analys skall kunna genomföras 
samt feedback på föreslagna förbättringsförslaget. 

• Inköp (SZE) – Utredning av hur leverantören beräknar sina kostnader och varför det har 
uppstått skillnader mellan dem och Scania. Slutligen feedback på förbättringsförslaget. 

• Lokal produktionsteknik (DETTT) – Utredning av hur man balanserar sparad 
monteringstid. 

• Lokal beredning (DETTP) – Skillnader och likheter mellan make-or-buy samt PCR 
(Product Change Request). 

• Konstruktion (NMA) – Åsikter från konstruktion gällande make-or-buy analyser. 
• SPS-Office (TEE) – Utredning av hur motorbearbetningen jobbar med make-or-buy. 
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2.1.2. Litteratursökning 

Intervjuerna kompletterades med litteratursökningar på internet, i böcker, examensarbeten samt 
Scanias interna informationssystem.  

För att inte ”uppfinna hjulet på nytt” användes information från examensarbetet ”Effektivisering 
av förmonteringsbeslut inom motormonteringen” som grund till studien. 

2.1.3. Intern benchmarking 

En jämförelsemetod som användes för att finna skillnader mellan de ovan nämnda 
kalkylmodellerna och en kalkylmodell som används av chassimonteringen på Scania. En intern 
benchmarking metod var passande för att se om skillnaderna, kalkylmodellerna emellan, kunde 
bidra med idéer och underlag för de tänkta förbättringar av den befintliga kalkylmodellen som 
arbetet skulle utföra. (Appendix IV) 

2.1.4. Samarbete med ekonomiavdelningen 

Via ett samarbete tillsammans med Carl Lundberg, som är ekonom på ekonomiavdelningen 
(DEF) på Scania DE, var nedbrytning av den befintliga kalkylmodellen möjlig. Samarbetet bestod 
av kontinuerliga möten där man genom diskussioner, brainstorming och vetenskapliga 
erfarenheter kunde utreda kalkylmodellen. Vidare bestod samarbetet i form av feedback på 
arbetets förbättringsförslag. Sammarbetet bidrog med överbyggandet av kunskapsklyftor mellan 
kontroller och studiens gruppmedlemmar.  

2.1.5. Test av ett verkligt case  

Studiens modell testades i ett befintligt make-or-buy fall. Resultatet analyserades med 
produktteknikerna på DETPB. Analysen bidrog till att finna de brister som uppstod i 
testkörningen av modellen. Dessa korrigerades sedan. 

2.1.6. Analysmetoder 

Studien använde enbart kvalitativa analysmetoder. I analysmetoderna ingick djupintervjuer, 
gruppdiskussioner, diskursanalys, och observationer under olika grupp- och projektmöten. 
Metoden användes för att säkerställa att de valda aspekterna var lämpliga.  
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2.2. Möjliga men bortvalda metoder 

Förutom de ovan nämnda metoderna, konstruerades och presenterades flera möjliga 
lösningsmetoder som valdes bort på grund av de inte var lämpliga för studien. 

2.2.1. Extern Benchmarking 

En metod som eventuellt skulle ge ännu djupare förståelse och tydligare uppfattning, om vilka 
kostnader man bör räkna med i en make-or-buy analys, var extern benchmarking. 
Benchmarkingen hade kunnat genomföras på utomstående, framgångsrika företag där studien 
hade kunnat undersöka hur dessa företag behandlar sina make-or-buy frågor. Man hade kunnat 
t.ex. utreda, i vilken omfattning och på vilket sätt sådana analyser genomförs. Om extern 
benchmarkingen hade realiserats så skulle studien få ytterligare en vinkel att åskåda från. Detta 
kunde ha bidragit till bättre underlag till resultatet då studien hade kunnat styrka resultatet med 
t.ex. parallellisering och jämföring med andra företag.  

Det finns dock en generell svårighet med en sådan typ av benchmarking, nämligen att hitta ett 
företag som skulle gå med på att ställa upp och presentera, bland annat, sin kostnadsberäkning. 
Få företag skulle gå med på att dela med sig av sina hemligheter till ett utomstående företag utan 
att få något i gengäld. Extern benchmarking är, utöver det, väldigt tidskrävande och dessvärre 
inte passande in i den tidsbegränsade studien. 

2.2.2. Användning av andra kalkyleringsprogram 

Förutom att använda sig av Microsoft Excel hade man kunnat använda sig av andra 
kalkyleringsprogram som MATLAB. I MATLAB, som är ett programmeringsprogram, hade man 
kunnat utforma ett datorprogram med inmatningsfält, förklarande texter, sekvenser samt få ut 
resultaten i form av diagram och kurvor. Fördelen med att ha använt MATLAB mot Excel är att 
man kan utforma ett mer avancerat program som både är mer visuellt tilltalande samt mer 
användarvänligt för en person som inte är insatt i varken programmering eller Excel. 
Anledningen till varför MATLAB valdes bort är tidskrävande programmering och att Scania inte 
har tillgång till MATLAB.  

2.3. Arbetsupplägg och arbetssätt 

Eftersom studien omfattade ett stort område med många ingående metoder och aktiviteter valdes 
ett strukturerat arbetssätt genom att dela upp arbetsprocessen i fyra faser: 

• Problemanalys - I problemanalysfasen analyserades arbetets mål med syftet att 
säkerställa att det motsvarade Scanias förväntningar och behov. I denna fas planerades 
även arbetsupplägget, tidsschemat och innehållet i de nedanföljande delprocesserna. 

• Faktainsamling - Under faktainsamlingsfasen planerades och bokades interna intervjuer 
samt benchmarking. All teoretisk faktaunderlag samlades in under denna fas. 

• Genomförande - Alla intervjuer, benchmarking, analyser, konstruktion av Excel-modell 
och analys av den föreslagna framtida arbetsprocessen genomfördes i denna fas.  
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• Utvärdering - Under arbetets utvärderingsfas sammanställdes alla resultat från 
genomföringsfasen i en rapport. Slutligen genomfördes en slutpresentationen av studien 
på Scania. 

Studiens arbetssätt bestod av en empirisk analys, med underlag från interna intervjuer, 
benchmarking och undersökning av nuläget, samt en teoretisk analys. Teoretisk analys bestod av 
gruppmedlemmarnas kunskap som de har samlat under sin utbildning, insamlad fakta från olika 
forskningsstudier och annan litteratur inom området samt tidigare genomförda examensarbeten. 
Analysmetoder som användes var att jämföra informationen, utreda skillnaderna och slutligen 
anpassa resultatet därefter. För att nå resultat för varje delmål, var arbetssättet enligt figur 2. 

 

 

 

 

Figur 2: En modell på studiens arbetsätt. 

• Teori från utbildning 
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3. Scania 

I det här kapitlet presenteras företaget och dess miljö för att ge en inblick i Scania samt skapa en 
djupare förståelse för studiens förutsättningar. 

3.1. Scania idag 

Scania är idag en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar samt motorer för marin och 
andra industrier. Ett globalt företag som har spridit sig i mer än 100 länder i form av service och 
försäljning samt även inom finansiella tjänster till flera marknader. Företaget har sina 
produktionsanläggningar lokaliserade i Europa och Latin Amerika (Scania Inline).  

Idag har Scania cirka 37 500 anställda över hela världen och antal anställda fortsätter att växa. Det 
har gått bra för Scania i sju decennier. Trots lågkonjunkturen har förtaget gått med vinst.  

Effektivitetsökning uppnår Scania genom kontinuerliga förbättringar inom produktion samt 
ständig rationalisering av produktionsstrukturen. Till sin hjälp använder Scania sig av interna 
globala integrerade standarder. Dessa leder till, bland annat, att många komponenter och delar, 
samt arbetsmetoder, kvalitén och miljön är samma/lika hos alla produktionsanläggningar. Dessa 
likheter gör effektiviseringen enklare att genomföra på Scania som helhet. 

Scania har sin bas i Södertälje. Här har Scania sitt huvudkontor, de flesta administrativa 
avdelningar och även flera stora produktionsenheter som ofta internt kallas för PRU (Production 
Unit). Bland dessa PRU:er ingår Motorbearbetningen, Motormonteringen(även kallad för DE), 
Chassimonteringen och Axel- och växellådsmonteringen. (Liten historiebok om Scania, 2011) 

3.2. SPS (Scanias Produktionssystem) 

Scania drivs med en filosofi som går ut på att fokusera mer på metoden än resultatet. Filosofin 
säger att resultatet sedan kommer som en konsekvens. Verksamhetsprocessen är baserad på 
företagets kärnvärden, verksamhetens fokus på jobbmetoder samt dedikerade anställda. 
Kärnvärdena som Scania jobbar efter är Kunden först, Respekt för individen, och Eliminering av 
slöseri. Dessa värden bygger även grunden till det som idag kallas för Scaniahuset (figur 3). 
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Figur 3: En bild på Scaniahuset, även kallad SPS (Scanias Produktionssystem) 

Bilden på huset sammanfattar SPS. Dock bör man inte läsa alla byggstenarna ”rätt upp och ned”. 
Inom Scania jobbar man inte med en byggsten i taget utan alla samtliga måste uppfyllas. Ett 
exempel på detta är rutan i mitten av huset, prioritering. Vid en snabb anblick kan det uppfattas 
som om man prioriterar säkerhet/miljö över kvalitet. Detta är en felaktig uppfattning. Man ska 
tolka prioriteringarna som ”både och”, alltså ska säkerheten uppfyllas samtidigt som kvaliteten 
medan produkten ska levereras i tid och dessutom till en konkurrenskraftig kostnad. Dessa har 
prioriterats för att vid fall då man måste välja mellan ett av dessa alternativ, kan valet utföras 
baserat på prioriteringen. (Scanias Produktionssystem, 2007) 

Scania strävar ständigt med att jobba efter ett normalläge. Fördelen med att arbeta efter ett 
normalläge är att avvikelserna är lättare att hitta. Byggstenen Normalläge – Standardiserat 
arbetssätt, består av följande sex underprinciper: 

• Standardisering – Innebär att man använder den bästa kända etablerade arbetsmetoden 
som man följer tills att man kommit på en ännu bättre metod. Upptäcks en avvikelse 
studeras standarden där problemet uppstod. Vid behov förtydligas eller utvecklas den för 
att undvika framtida avvikelser. Fördelarna med att arbeta efter standard är att 
förutsättningen för hög säkerhet och kvalitet ökar, säkerställning av att upprätthålla givna 
tidsramar blir lättare, grund till förbättringsarbete blir bättre, slöseri kan lättare visualiseras 
samt upplärning av nyanställda förenklas. 

• Takt – Avspeglar kundens efterfråga. Överproduktion undviks genom att producera mot 
kundens behov. 

• Utjämnat flöde – Jämn produktionsvolym bidrar till effektivare utnyttjande av resurser 
och erhålls genom orderkö och buffertlager av leveransklara produkter.  

• Balanserat flöde – Genom att balansera arbetsinnehållet mellan alla positioner och 
resurser, erhålls en god optimering av kapacitet och effektivitet.  

• Visuellt – Innebär att Scania har en lättförståelig och överblickbar arbetsprocess för att 
enkelt se avvikelser från normalläget.  

• Realtid – Man ska inte skjuta på problemen utan lösas dessa ”här och nu”.  
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3.3. Arbetsprocessen på Scania 

Scania jobbar med ständiga förbättringar och sprider sina ambitionsmål till alla som på något sätt 
påverkar produkten så att alla gemensamt arbetar år samma håll och mål. För det krävs 
strukturerad arbetsprocess. En tvärfunktionell arbetsprocess som Scanias organisation följer strikt 
kallas för PD-process. 

 

            Figur 4: Modell på PD-processen 

PD-processen är uppdelat i tre delar, Gul-, Grön- och Rödpil, enligt figur 5, sidan 11. Den gula 
delen består av forskning, teknologiutveckling, och tvärfunktionell konceptutveckling samt kallas 
även för förutveckling. Här arbetar ofta seniora ingenjörer i små grupper och tillsammans 
utvecklar nya koncept. Efter Gulpil går projekten in på Grönpil, där produktutvecklingen drivs 
mot en marknadsintroduktionstidpunkt. Inom pilen bedrivs de stora utvecklingsprojekten men 
även de mindre uppdragen som t.ex. Special-orderprojekt. Sista delen av processen, Rödpil, 
handhar produktuppföljningen vilket ansvarar för förvaltning och uppdatering av de nuvarande 
och startade produktprogrammen. (Product Development Process). 

Processen har vidare delats upp i så kallade milstolpar för varje pil, i projektnivå, och sedan 
ytterligare ned på avdelningsnivån. En milstolpe är ett samlingsbegrepp för genomförd aktivitet, 
leverans eller beslut. Milstolparna beskriver ett projekts utveckling och tydliggör viktiga 
projekthändelser. Med hjälp av dessa stolpar kan man fånga de kritiska projekthändelserna på en 
övergripande nivå. Godkännande av en milstolpe kan innebära start av en annan aktivitet. Det 
finns flera olika typer av milstolpar och i olika nivåer. Det finns generella milstolpar som 
förekommer i de flesta projekt, valbara milstolpar som varierar för projekt till projekt, funktions-
/gruppunika milstolpar där varje grupp har sina egna milstolpar beroende på ansvarsområden 
och de projektunika milstolparna som är beroende av projektet i fråga. (Scania Inline) 
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3.4. Verksamhetsbeskrivning Motormonteringen (DE) 

För att få en inblick i DE:s organisation, beskrivs ett förenklat organisationsschema i detta 
delavsnitt. Avsnittet kompletteras med en beskrivning av arbetsprocessen som var till grund för 
studien. 

3.4.1. Organisationsschema 

Arbetet är genomfört på motormonteringen (DE) som är en del av ”Powertrain Production”. 
Vidare har DE, i sig, många olika avdelningar och funktionsgrupper.  

Uppdragsgivaren för examensarbetet är en avdelning som har beteckningen DETPB (global 
produktionsteknik för motorer). 

 

Figur 5: En simplifierad bild på Scanias organisationsschema.  

Figur 4, sidan 10, är ett simplifierat organisationsschema. Alla avdelningar har sina egna 
förkortningar, så som DETPB. Desto fler bokstäver i förkortningen, ju längre ner i kedjan 
befinner sig avdelningen. DETPB har alltså rent teoretiskt fyra avdelningar över sig. Dock i just 
DETPB:s fall är det enbart ett steg mellan DE, DET, som delar de globala och lokala industriella 
teknikerna åt. Med globala och lokala syftar man på vad avdelningarna jobbar emot. De globala 
avdelningarna tar fram lösningar som ska gälla såväl på DE som i andra länder. De lokala 
grupperna jobbar specifikt med lösningar anpassade efter DE:s verksamhet. Givetvis jobbar både 
de globala och lokala tvärfunktionellt med varandra. (Pihl, A., Projektledare) 
(Verksamhetsbeskrivning DE, 2013) 

På liknande sätt är hela verksamheten i Södertälje, men även andra orter, uppdelade. 
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3.4.2. Produktionen på DE 

DE har i skrivande stund två monteringshuvudlinor som består av en rad med efterföljande 
monteringsstationer. D16, där det monteras stora V8 motorer och D12, som består av fem- och 
sexcylindriga raka motorer. Varje motortyp har i sig en rad med varianter. Motorerna kan även 
kompletteras och exempelvis användas som industrigeneratorer eller som båtmotorer. 
Majoriteten av alla monterade motorer skickas vidare till chassimonteringen, som i sin tur 
monterar dessa samman med lastbilar och bussar. DE har även en utvecklingslina som används 
för testmonteringar av nya motorer. 

Motormonteringen får sina inleveranser från bl.a. motorbearbetningen som producerar 
huvudmotorkomponenter, alltså allt från motorblock till kugghjul. DE får även inleverans från 
dotterbolag som bland annat tillverkar en del av bränslesystemet och slutligen får DE inleverans 
från en rad externa underleverantörer. 

3.4.3. Förmontering 

Kombinationen av alla varianter är nästintill oändligt. För att kunna hålla taktiderna (en bestämd 
monteringstid på varje station på respektive lina) på en rimlig nivå och samtidigt hålla själva 
linorna relativt korta, ställs ett högt krav på att kunna förmontera en stor del av 
monteringsinnehållet. Det finns dels okopplade förmonteringsstationer som är fristående 
monteringsstationer med egna takttider och kopplade förmonteringar som genomförs direkt på 
huvudlinorna.  

Det finns en rad med okopplade förmonteringsstationer som tillhör både D12 och D16 linorna. 
Ett exempel på en okopplad förmontering är monteringen av kablage som finns på varje motor. 
Det finns en rad med olika kablagevarianter och alla dessa monteras på en och samma 
förmonteringsstation. När montören monterat samman alla kablar och buntband, levererar 
montören dessa till en monteringsstation som tillhör huvudlinan. Montören på huvudlinan 
monterar, i sin tur, samman kablaget till tillhörande motor. Förmonteringsstationen kan gå på en 
takt som är skild från huvudlinans takt och har dessutom en buffertlager mellan den och 
stationen på huvudlinan. 

En kopplad förmontering styrs av huvudlinans takttid och går parallellt med huvudlinan. Ett 
exempel är då oljekylare ska monteras på motorerna. Förmonteringsstationen, som ligger precis 
bredvid monteringsstationen som tillhör huvudlinan, får en signal om att en viss specifik 
oljekylare måste förmonteras. Precis när oljekylaren är färdigmonterad har den specifika motorn, 
som oljekylaren tillhör till, anlänt till monteringsstationen på huvudlinan. Montören på 
huvudlinan monterar därefter på oljekylaren på motorn, medan montören på 
förmonteringsstationen påbörjar monteringen av oljekylaren som ska monteras på 
nästkommande motor. Det finns således inget buffertlager. Stannar förmonteringsstationen, 
stannar hela huvudlinan. (Ekholm, D., Produkttekniker) 
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4. Teoretisk referensram 

Detta avsnitt innehåller en redogörelse för den teori och de teoretiska modeller som används i 
arbetet. Vidare följer en beskrivning på det som tidigare har gjorts inom ämnesfältet. Avsnittet 
kompletteras med en kortfattad redogörelse av delmoment i utbildningen som har varit av vikt 
vid utförandet av examensarbetet. 

4.1. Make or buy-analys 

Att tillverka/montera inom sitt eget företag respektive att låta en underleverantör utföra jobbet är 
ett aktuellt dilemma i dagsläget. Den externa påverkan i form av exempelvis hårdare konkurrens 
och striktare miljökrav från regeringen sätter käpparna i hjulet för många företag som tvingas att 
bli mer konkurranskraftiga, där ett av alternativen för att bli mer konkurrenskraftiga är att 
outsourca (buy/köpa) en del av sin verksamhet. Kostnadsminimering är en annan faktor bakom 
valet av outsourcing. En anledning till att det kan bli billigare hos en extern leverantör är att det 
företag man köper av kan ha specialiserat sig inom ett visst specifikt område. 
Kostnadsminimering är dock bara en av flera aspekter i en make-or-buy analys och det finns flera 
andra faktorer som kan påverka beslutet.  

Att outsourca en aktivitet/produkt kan göra företaget mer konkurrenskraftigt då man kan 
koncentrera sig på sin kärnverksamhet, den verksamhet företaget anser är mest värdeskapande 
för sina kunder. I många fall vill man dock begränsa outsourcing för att minimera risken för 
minskad kontroll över sin verksamhet/produktion samt ökat beroende av sina underleverantörer.  

Ett företags resurser är begränsade, vilket medför att det inte går att tillverka allt ”in house”. Att 
outsoucra all sin verksamhet skulle kunna bli för kostsamt eftersom det inte alltid är billigare att 
köpa från en leverantör. Att tillverka allt själv innebär att företaget skulle bli tvunget att 
specialisera och investera i så pass många olika verksamheter att det i slutändan inte skulle bli 
lönsamt. En bra balans mellan make-or-buy är det bästa tillvägagångssättet. Ett företag som har 
ett strukturerad och rationell beslutsmodell ökar chanserna att maximera sitt totala resultat. 
(Canez, et al., 2001) (Blocher, 2012) 

En make-or-buy analys innehåller både kvantitativa och kvalitativa prestationsmått som bidrar till 
ett beslutsfattande. Det finns olika modeller som illustrerar strukturen av en make-or-buy analys, 
figur 6 visar en av dem. 
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4.1.1. Forskning kring make-or-buy 

Modellen i figur 6 bygger på ett treårigt forskningsarbete genomfört av tre forskare från 
University of Cambridge, England, 2001 och anger först och främst de externa faktorer som 
utgör den externa påverkan på ett företag. Exempel på en sådan extern faktor är konkurrens från 
andra företag som leder till att företaget måste öka sin konkurrenskraft. Konkurrenskraften kan 
ökas genom att exempelvis minska produktionskostnader. Alltså blir produktionskostnad den 
påverkande faktor/trigger för en make-or-buy analys där man utreder om det blir gynnsammare 
för företaget att outsourca en del av sin tillverkningsprocess. (Canez, et al., 2001) 

Arbetet inkluderade insamling av statistik på praktiska genomföranden av make-or-buy besluten 
hos olika företag. I arbetet kom man fram till att make-or-buy utförs ofta reaktivt med besluten 

Figur 6: Struktur på make-or-buy (Canez, et al., 2001) 
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baserade enbart på kostnaden. Att basera ett make-or-buy beslut enbart på kostnaden kan leda till 
ett kostsamt misstag eftersom i många fall försummar man de andra viktiga aspekterna. 
Forskarna föreslår ett strukturerat arbetssätt där man tar hänsyn till fyra omfattande områden: 
teknologi och tillverkningsprocess, kostnad, leverans & logistik och stödsystem. Varje område har 
i sig aspekter/faktorer som bör utredas för varje enskilt make-or-buy beslut. Analysen av 
faktorerna sker på basis av prestationsmått som man översätter i kvantitativa värden som i sin tur 
jämförs mot leverantörens förslag. Det viktiga är att man först och främst utvärderar och väljer 
den främsta påverkande faktorn/trigger, resterande faktorer/triggers bör dock inte försummas. 

I make-or-buy analysprocessen skiljer man mellan två olika beslutsnivåer, beslut på koncernnivå 
och beslut på enhetsnivå. Beslut på koncernnivån är strategiska, långsiktiga beslut där många olika 
enheter är inblandade (inköp, R&D, försäljning, ekonomi, etc).  Beslutet på den här nivån har 
alltid en övergripande verksamhetsfokus. Ett exempel på ett sådant beslut är ett beslut om vad 
som skall definieras som företagets kärnverksamhet. Det beslutet tas av den högsta ledningen.  

Den andra nivån av beslut är enhetsnivå. Dessa beslut kan delas in i tre huvudgrupper där 
processen sker på olika nivåer inom en enhet: 

1. Strategiska beslut 
Beslutet är på medel- till långsikt och omfattar oftast teknologier där man utreder 
teknologiska styrkor och svagheter. Beslutet tas av mellanchefer med support från högsta 
ledningen. 

2. Operativa beslut 
Besluten är medelsiktiga och omfattar delar, komponentgrupper, osv. Här tar man hänsyn 
till alla faktorer så som teknologi och utrustning, teknisk skicklighet, förmåga att hantera 
volymförändringar o.s.v. (figur 6) Utöver de här faktorerna tar man även hänsyn till 
kostnaden. Beslutet tas av underchefer och tvärfunktionella team. Forskningsarbetet och 
den här studien koncentrerar sig på denna typ av beslut. 

3. Komponentbeslut 
Dessa beslut är kortsiktiga och omfattar individuella komponenter. Här tar man enbart 
hänsyn till kostnaden och beslutet tas av en enskild inköpare/tekniker.  

4.1.2. Operativa beslut 

Operativa beslut sker nära produktionen. Skillnaden mot en högre nivå av make-or-buy analyser 
är främst vilka faktorer/aspekter man tar hänsyn till. I ett operativt beslut tar man exempelvis inte 
hänsyn till leverantörens miljöpåverkan. Givetvis är det en viktig aspekt, men skulle man ta 
hänsyn till alla aspekter som finns, skulle varje make-or-buy analys ta flera år att genomföra. 

4.1.3. Kvalitativa och kvantitativa aspekter/faktorer 

I en make-or-buy analys tar man som tidigare nämnts hänsyn till de kvantitativa och kvalitativa 
aspekterna/faktorerna. De kvantitativa faktorerna omfattar faktorer som kan mätas. Ett exempel 
är kostnaden och leverantörens pris. Det går att beräkna produktionskostnaden av en viss 
produkt och jämföra den mot leverantörens pris. De kvalitativa aspekterna är svåra att mäta på 
ett objektivt sätt. Ett exempel är kvalitet, som är svårt att sätta ett värde på. För att ta hänsyn till 
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dem kan man istället gradera dem via ett strukturerat poängsystem. Genomförandet av gradering 
kan kallas för en strategisk analys.  De kvalitativa aspekterna/faktorerna bör tas hänsyn till på 
operativ nivå. Enligt (Canez, et al., 2001), aspekterna/faktorerna som man bör ta hänsyn till är 
under områden: Teknologi och tillverkningsprocess, leverans & logistik och stödsystem. 

Enligt andra källor kan det finnas ytterligare aspekter/faktorer man bör ta hänsyn till. Kvalitativa 
faktorer/aspekter som kan leda till att man väljer att tillverka själv är följande: 

• Önskan att integrera operationer i verksamheten 
• Användning av oanvända produktionsytor för att absorbera de fasta overhead 

kostnaderna 
• Behov av kontroll över den egna produktion och/eller kvaliteten 
• Bättre kvalitetskontroll 
• Sekretess av produktionen/produkterna 
• Opålitliga leverantörer 
• Inga kompetenta leverantörer 
• Önskan att bibehålla en stabil arbetskraft (under perioder med vikande försäljning) 
• För liten kvantitet för att intressera en leverantör 
• Önskad kontroll av ledtiden, transporter och lagerkostnader 
• Politiska, sociala eller miljömässiga skäl (fackliga påtryckningar) 
• Märkesstolthet 

Anledningar till att man väljer att låta en leverantör utföra produktionen: 

• Brist på interna kunskaper 
• Leverantörernas forskning och specialiserad kunskap överstiger köparens 
• Krav på små volymer 
• Begränsade produktionsanläggningar eller otillräcklig kapacitet 
• Önskan att upprätthålla många underleverantörer 
• Varumärkespreferens 
• Artikelnummer som inte är viktiga för företagsstrategi 
• Överväganden av upphandling och inventering 

Enligt olika källor är aspekterna/faktorerna olika. Den enade slutsatsen dem emellan är att 
kostnaden kan ses som en av de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till eftersom den är objektiv 
och mätbar. De andra ska dock inte försummas. Vilka aspekter man bör ta hänsyn till ska baseras 
på den verksamhet som ska genomföra make-or-buy analysen. Samma slutsats gäller vikten av 
dem. (Blocher, 2012) (Marilyn, 2006) 
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4.1.4. Teoretisk arbetsprocess med make-or-buy 

 

 

Figur 7: Modell på en teoretisk arbetsprocess med make-or-buy analyser (Canez, et al., 2001). 

Välutförda make-or-buy analyser är omfattande och bör inte genomföras vid ett och samma 
tillfälle. Dessa skall vara välplanerade och strukturerade med en tydlig arbetsprocess. Teorin 
föreslår uppdelning av analyserna i flera steg och utförande av processen inom en rimlig tid. 
Teorin säger att det är väsentligt att varje delmoment i analysen får den tid det behöver för att bli 
så komplett som möjligt och för att undvika förhastade beslut.  

Enligt studien, (Canez, et al., 2001), så skall make-or-buy delas upp i flera steg. Stegen förklaras 
här under: 

Steg 1: Förberedelse fasen 

Denna skall inleda analysprocessen. Här ska gruppen eller teamet som ska ansvara för analysen 
välja en processledare. Processledare kan eventuellt vara en konsult, akademiker, eller en 
gruppmedlem. Det man noggrant skall tänka på innan man utsätter en ledare är att denna ska ses 
som opartisk och ickehotfull mot andra deltagare. Denna skall förstå processens, kunna uppnå 
enighet i gruppen, reagera som projektkoordinator samt se till att ledningen stödjer processen. 
Forskningsstudien, (Canez, et al., 2001), rekommenderar även att ett team inte ska innehålla fler 
än åtta deltagare för att kunna effektivt diskutera fram ett enigt beslut tillsammans. 

Efter den första delen av Steg 1 skall man välja ut delar eller artiklar som man skall utföra 
analysen på och därmed även välja de potentiella leverantörerna som egen tillverkning skall 
jämföras med. Urvalet av de tänkta leverantörerna utgörs lämpligen av Inköp på analysledarens 
begäran. Efter dessa punkter ser man till att briefa hela teamet så att alla är uppdaterade om 
analysen. Briefningen kan ta mellan 1-2 timmar. 
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Steg 2: Datainsamling 

Den här fasen är väldigt beroende av data som man behöver samla in för att utföra analysen. Som 
tidigare nämnt kan en make-or-buy analys vara väldigt omfattande och inkludera aspekter som 
berör flera avdelningar eller områden. Insamlingen kan då behöva utföras från olika områden 
som i sin tur kan bli tidskrävande. Forskningsstudien, (Canez, et al., 2001), rekommenderar 
involvering av följande grupper/avdelningar inför en analys: Produktion, Konstruktion, Kvalité, 
Inköp, Finans och Logistik.  

Det här steget skall vidare delas upp i tre delar. Del 1 - Viktning, Del 2 - Värdering samt en tredje 
Del 3 - Kostnad.  

Del 1 - Viktning ska gå ut på att medlemmarna i teamet tillsammans genom diskussioner och 
individuella åsikter ska värdera vikten av olika områden och faktorer kopplade till den specifika 
produktionsdetalj det är frågan om. Viktningen är väldigt beroende av enskilda detaljer och kan 
påverkas av bakomliggande anledning till varför analysen i första hand valdes att utföras. T.ex. 
när man analyserar Hi-Tech turbin blad, skall området Teknologi och produktionsprocess vara 
det mest viktiga området medan hade analysen utförts på kablage montering så hade kanske 
Leverans och logistik varit det viktigaste området. Viktningen kan ta upp till 2 timmar då det kan 
ta tid innan alla är eniga.  

Viktningsgraden skall vidare bygga på en så kallad Decision Theory från ”Decision Theory. linear 
partial information and statistical dominance” (Pearman & Kmietowicz, 1984). Denna teori 
föreslår ett beräkningssätt som enkelt kan användas när man har bestämt hur områdena och 
faktorerna/aspekterna skall prioriteras för den respektive produktionsdel analysen utförts för. 
Viktningen sker på följande sätt från den mest prioriterade osv:  

W1 = [(1+1/2+1/3+…+1/k)/k] x 100 ; där k är antal områden eller faktorer som viktas. 
W2 = [(0+1/2+1/3+…+1/k)/k] x 100 
W3 = [(0+0+…+0+1/k)/k] x 100 

Del 2 - Värdering, här ska teamet reda ut både den egna verksamhetens och leverantörens 
kapacitet och sedan diskutera, analysera och ta fram en gemensam värdering för varje enskild 
aspekt/faktor inom de nämna områdena. Även värderingen inklusive analys och utredning kan ta 
upp till 2 timmar i anspråk  

Del 3 - Kostnad jämför Make alternativets kostnad med Buy alternativets. Här skall beräkningen 
för både Make och Buy ske och sedan skall dessa tillsammans i teamet värderas. Delprocessen 
uppskattas också ta ca 2 timmar att slutföra.  

Forskningsstudien, (Canez, et al., 2001), rekommenderar några kostnadselement att inkludera i 
beräkningen för In-house respektive outsourcing kostnad. In-house kostnad skall bland annat 
inkludera följande kostnadsslag: Material, Personal, Overhead osv. Medan outsourcing-kostnader 
ska bestå av Pris, Transport, Inspektion, Orderläggningskostnad, VAT/skatt. 
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Steg 3: Dataanalysering 

All data som samlats i det förra steget skall i det här steget sammanställas och analyseras av den 
utvalda ledaren. Analysen kan utföras med hjälp av ett specifikt konstruerad program som tar 
hänsyn till alla inkluderade aspekter och resulterar i en färdig slutsats. Här kan analysen 
kompletteras med grafer och diagram som tydliggör utfallet samt bidrar till en djupare analysering 
av resultatet. Dataanalysering kan ta mellan 1-2 timmar beroende på erfarenhet av den som utför 
analysen. 

Steg 4: Feedback 

Efter dataanalysering skall det förberedas en sammanfattad rapport med rekommendationer som 
skall presenteras till teamet. Vidare skall resultatet och slutsatsen presenteras till ledningen som 
ansvarar för det slutgiltiga beslutet. Ledningen kan därefter fatta ett beslut grundat på en 
välgenomförd analys. Presentationen och feedbacks från ledningen kan sträcka sig till mellan 1-2 
timmar. 

Därefter ska man vidare diskutera om hur verkställning av beslutet ska ske och eventuellt 
förbereda en verkställningslista. Listan kan bestå av mötesanordning med leverantören, 
förberedelse av ritningar, materialkraven osv. 

4.2. Ekonomiska kalkyler 

Ekonomiska kalkyler kan användas som ett underlag för beslut men även för att utreda hur 
mycket produktion av en viss produkt kostar. I båda fallen måste man känna till vilka 
kostnadsslag som ingår och vad de innehåller. 

4.2.1. Olika kostnadsslag och självkostnadskalkyl 

Alla kostnader kan delas in i en rad olika sätt för att förenkla beräkningen av dem och för att 
särskilja dem. Alla kostnader kan delas in i sär- och samkostnader. En samkostnad är en 
kostnad som delas mellan flera produkter/tjänster. Ett exempel är lokalhyran för en fabrik, under 
förutsättningen att alla produkter tillverkas i just den fabriken. En särkostnad är en kostnad som 
enbart uppstår i samband med en specifik produkt/tjänst. Ett exempel på en särkostnad är lönen 
för montören som enbart monterar en specifik produkt.  

Kostnader kan även delas in i fasta och rörliga. En fastkostnad är en kostnad som man måste 
betala för oavsett volymen man producerar. Ett exempel är lokalhyran. Lokalhyran förblir den 
samma oavsett vad man producerar inom byggnaden. En rörligkostnad är en kostnad som är 
volymberoende och ändras i och med produktionsvolymen av en specifik produkt/tjänst. Ett 
exempel är materialet för en specifik produkt. Ju mer man producerar, desto högre 
materialkostnad uppstår. 

Slutligen kan man även dela in kostnaderna i direkta och indirekta. En direktkostnad är en 
kostnad som direkt kan kopplas till en viss produkt/tjänst. Ett exempel är kostnaden för ett 
verktyg som används enbart för produktionen av en viss produkt. En indirektkostnad är en 
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kostnad som är indirekt kopplad till en viss produkt/tjänst. Ett exempel är kostnaden för 
underhållet av ett allmänt verktyg. 

Självkostnadskalkyler används i samband med beräkning av vad en produkt/tjänst kostar för 
företaget. I en självkostnadskalkyl ingår samtliga kostnadslagen. 

dM = direkt Material – Ex: material + kassation 
MO = Material Omkostnader – Ex: interna transportkostnader, lagerhyror, inköpskostnader 
dL = direkt Lön – Ex: operatörslöner 
TO = Tillverknings Omkostnad – Ex: service/underhåll, avskrivningar, chefslöner, räntor 
spec.dk = speciella direktkostnader – Ex: licenser, CAD-ritning (per/st), konsulter  
Tk = Tillverkningskostnad = dM + MO + dL+ TO +spec.dk 
AO = Administrations Omkostnad – Ex: administration och ledning 
FO = Försäljnings Omkostnad – Ex: reklam, marknadsstrategier  
Självkostnad = Tk + AO + FO 

Inringat   = de indirekta kostnaderna 

4.3. Kostnadsanalysen i en make-or-buy analys 

En stor del av en make-or-buy analys är kostnadsanalysen vilket är den kvantitativa aspekten i 
beslutet. Ett sätt att bryta ned en make-or-buy analys visas i figur 8. Den andra delen i en make-
or-buy analys är som tidigare nämnt den strategiska analysen med de kvalitativa aspekterna. 

 

Figur 8: Make-or-buy samt dess ingående delar. 
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Med den kvantitativa aspekten menas att den är mätbar. En kostnad är praktiskt möjlig att mäta. 
Dock bör ”praktiskt möjlig att mäta” sättas inom en parantes då vissa kostnader är svåra att 
beräkna; exempelvis värdeminskning av framtida investeringar, vilket oftast får ses som en 
strategisk uppskattning. 

Sambandet här mellan självkostnads- och ABC-kalkylen är att båda kalkylsmetoderna används för 
att utreda kostnaden för att tillverka. ABC-kalkylen går ett steg längre och fördelar kostnaden 
mellan produkterna med olika fördelningsbaser. Kostnadsanalysen i en make-or-buy skiljer sig 
från självkostnads- och ABC-kalkylen och bör beräknas på ett annorlunda sätt. Detta eftersom 
kostnadsanalysen i en make-or-buy är en jämförelse mellan att outsourca till en leverantör 
respektive att producera själva, vilket medför att man enbart tar hänsyn till vissa kostnader. Man 
kan dela upp kostnadsanalysen i en make-or-buy enligt figur 8 där den ena beräkningen är med de 
”relevanta” (se 4.3.1) kostnaderna och den andra för de långsiktiga. (Blocher, 2012) 

4.3.1. Relevanta kostnader 

Eftersom make-or-buy är en jämförelse bör man enbart ta hänsyn till de kostnader som skiljer sig 
om man väljer att outsourca respektive att producera själv. Alltså ska man inte ta hänsyn till de 
kostnader som förblir desamma oavsett vad man väljer, de är irrelevanta för en make-or-buy 
analys. Kostnader som ändras i och med beslutet anses som relevanta och dessa bör man ta 
hänsyn till för en korrekt jämförelse. 

Denna del av kostnadsanalysen har ett kortsiktigt perspektiv, kostnader som förändras inom 
loppet av ett år. Här skall man även inkludera de alternativ- och investeringskostnader samt 
exkludera sunk cost (Se s22). 

De relevanta kostnaderna kan delas in i två olika kostnadslag, direkta och indirekta kostnader. De 
direkta kostnaderna är oftast rörliga. Exempel på en direkt rörlig kostnad är DM (direkt material), 
som förändras beroende på produktvolym. De direkta kostnaderna är alltid relevanta i en make-
or-buy analys då de ändras beroende på om man outsourcar eller producerar själv. 

Det andra kostnadslaget är de indirekta kostnaderna. De kan vara både rörliga och fasta. Ett 
exempel på en sådan kostnad är MO, där en del av den kostnaden är till exempel transporten av 
materialet. Om ett företag redan köper material för en montering av en underleverantör och 
jämför kostnaden över att låta leverantören förmontera materialet innan leverans, finns det fall 
där transportkostnaden förblir den samma. Alltså förändras den inte med beslutet och är således 
irrelevant. Dock kan en annan del av MO vara artikelhanteringen, vilket ändras med tanke på att 
det blir färre artiklar om företaget väljer att outsorca, i detta fall, och blir då en relevant kostnad 
att ha med i beräkningen. Sammanfattningsvis kan man säga att de rörliga indirekta kostnaderna 
är relevanta och de fasta indirekta kostnaderna är oftast irrelevanta vid ett make-or-buy beslut. 
(Blocher, 2012) 

En överblick på de direkta och indirekta kostnaderna där samtliga kan både vara fasta och rörliga: 
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Direkta Kostnader Indirekta Kostnader 

DM MO 

DL TO 

Spec.DK AO 

 FO 

 

Alternativkostnader 

En alternativkostnad är den intäktsöverskott som företaget avstår ifrån genom att använda en 
resurs till något annat. Alla resurser kan användas på många olika sätt, alltså till olika alternativ. 
Då ett företag beslutar sig för ett av alternativen blir således det alternativ som genererar det 
största intäktsöverskottet en alternativkostnad.  

Exempel: ett företag står inför ett beslut att använda en person för att producera detalj X som 
genererar en viss vinst eller en annan detalj Y som genererar en högre vinst. Väljer företaget av 
någon anledning att producera detalj X istället för Y avstår företaget från en vinst. Det 
vinstöverskott som företaget avstår ifrån blir alltså en alternativkostnad då företaget väljer detalj 
X. Rent kalkylmässigt hade det bästa alternativet i detta fall varit att välja detalj Y. 

Exempel på resurser som man kan ta hänsyn till vid alternativkostnadsberäkning är; yta, tid, 
arbetskraft, verktyg, osv. Om ett beslut har en alternativkostnad bör man ta hänsyn till den. Detta 
resonemang gäller även ett make-or-buy beslut eftersom alternativkostnaden ändras beroende på 
beslutet man tar och då anses som en relevant kostnad. (Andersson, 2009) 

Sunk cost 

En missuppfattning är att den så kallade sunk cost ska inkluderas som en kostnad då man räknar 
med make-or-buy. (Blocher, 2012) 

Sunk cost är en kostnad som har uppstått i ett tidigare fall och är en kostnad som är förbrukad, t 
ex kan en investeringskostnad av ett misslyckat projekt ses som en sunk cost. Ett annat exempel 
kan vara avskrivning av tidigare införskaffad utrustning. Dessa ska man exkludera vid 
kostnadsberäkningen av make-or-buy. De är kostnader man inte kan göra något åt och de ska 
alltså inte påverka nya beslut. Ett annat förhållningssätt till sunk cost är argumentet ”detta projekt 
har kostat oss så många miljoner hittills, vi kan inte bara avbryta”. Sunk cost ska i sådana fall inte 
avgöra om man ska fortsätta, det ska den framtida nyttan av nya investeringar göra. (Andersson, 
2009) 

Investeringskostnader 

I vissa fall då man ska producera ”In House” måste man investera i exempelvis ny utrustning. 
Utgiften för utrustningen uppgår i många fall till stora belopp. För att denna investering inte ska 
ge ett chockutslag på resultaträkningen för det specifika året, skriver man av investeringsutgiften 
under flera år. Perioden man betalar av investeringen kallas för avskrivningstid. Det finns flera 
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olika avskrivningsmetoder som man kan välja beroende på verksamhet, produkten man investerat 
i och företagets egna avskrivningsregler. 

I många fall motsvarar avskrivningsbeloppet den årliga värdeminskningen på investeringen. Den 
vanligaste avskrivningsmetoden är att dela investeringsutgiften på investeringens livslängd (antal 
år). Det ger då den årliga kostnaden för investeringen, den verkliga värdeminskningen.  

Alla nya investeringskostnader som uppkommer i och med ett make-or-buy beslut är relevanta. 
De kan påverka ett beslut i och med att företaget exempelvis inte behöver göra en 
verktygsinvestering om valet blir buy/köpa vilket i sin tur kan medföra en lägre kostnad. 

4.3.2. Långsiktiga kostnader 

Kostnader som uppstår på lång sikt är viktigt att ta hänsyn till i ett beslut mellan make-or-buy. 
Med långsiktiga kostnader menar man kostnader som kan uppstå eller exkluderas längre än ett år 
fram i tiden. Vissa av dem är svåra att räkna med och ibland även svåra att uppskatta eftersom de 
är mer av kvalitativ än kvantitativ karaktär. Ett exempel är att uppskatta kostnaden av försämrad 
kvalitet. I allmänhet kan man anta att det kommer att kosta företaget i form av reparation men 
det kan även kosta företaget i form av intäktsförlust då missnöjda kunder vänder sig till en 
konkurrent. Då man uppskattar de långsiktiga kostnaderna kan man ta hänsyn till följande två 
områden: 

• Framtida kostnader 

En framtid kostnad kan uppstå på grund av att man låser en yta. Väljer man egen tillverkning av 
en viss detalj, tar exempelvis maskinerna plats. På kort sikt verkar det som ett optimalt beslut då 
ytan är tom och kostar pengar men på lång sikt ökar företaget sin produktion och får istället 
platsbrist som kan resultera i större kostnader. Varje kvadratmeter är alltså mer värt på lång sikt 
då företaget tvingas bygga ut lokalen i detta fall. Hade företaget tagit hänsyn till det vid 
beslutstillfället hade man eventuellt valt buy-alternativet istället. Dock är det svårt att uppskatta 
framtida förutsättningar. 

Andra framtida kostnader kan uppstå i form av nya investeringar som behövs göras med 
anledning av ett tidigare make-or-buy beslut. Ett exempel är när ett verktyg behöver kompletteras 
med ytterligare funktioner för att kunna hantera nya volymökningar. Detta hade man inte behövt 
göra om man har valt att lägga ut tillverkningen på en extern leverantör. 

Slutligen kan även alla de kvalitativa aspekterna räknas om till kostnader på lång sikt. Ett exempel 
är ett examensarbete genomfört hos Volvo AB. Där kom man fram till slutsatsen att dålig 
ergonomi kunde härledas till kvalitetsbrister som blev kostsamma att åtgärda. På liknande sätt kan 
de övriga aspekterna/faktorerna härledas till kostnader. (Almgren & Schaurig, 2012) 

Generellt sett kan alla kostnader förändras på lång sikt. Har man räknat på en viss typ av dL, kan 
den bli helt annorlunda under loppet av fem år då exempelvis arbetsmarknaden och 
löneutvecklingen inte följer förväntningar. Kostnadsförändring är givetvis svår att uppskatta men 
är något man bör beakta i ett make-or-buy beslut. (Blocher, 2012) (thec2wgroup.com, 2009) 
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• Exkludering av framtida kostnader 

Vidare kan det även finnas kostnader som man kan exkludera om man outsorcar respektive 
tillverkar själv. På samma sätt som en kostnad kan uppstå på lång sikt kan det finnas fall där 
kostnader upphör. Ökar man till exempel flexibiliteten av sin produktion kan det på lång sikt 
medföra en produktion av en specialorder som kan ge en hög intäkt. Även exkludering av 
kostnader är svåra att uppskatta. 

4.4. Beräkningsexempel – relevanta kostnader 

För att förstå hur man räknar på de relevanta kostnaderna presenteras tre räkneexempel i 
Appendix III (Rocky Spears Enterprises LLC, 2011). 

4.5. Benchmarking 

För att kunna konkurrera på marknaden måste ett företag vara konkurrenskraftigt. Företaget 
måste hålla sina kostnader nere och samtidigt vara tekniskt utvecklat, både när det kommer till 
produkt- och produktionstekniken. Benchmarking är en metod som används när en verksamhet 
vill förbättra sig själv och går ut på att man jämför sig med andra och samtidigt undersöker hur 
andra har gjort för att ha blivit så bra eller framgångsrika. Inom ett företag finns det flera olika 
processer och benchmarking brukar på grund av mångfalden koncentrera sig på ett specifikt eller 
vissa specifika moment.  

Det finns fyra olika typer av benchmarking, konkurrent benchmarking, funktionell 
benchmarking, generisk benchmarking samt intern benchmarking. Vid fall då jämförelsen sker 
internt kallas den för intern benchmarking. Intern benchmarking är av ett intresse då olika 
avdelningar i stora företag har individuella ledningar och redovisningar på avdelningsnivå och 
utför olika moment på olika sätt.  

Det finns både fördelar och nackdelar med benchmarking. De viktigaste fördelarna med 
benchmarking enligt (Camp, 1993) är att med hjälp av benchmarking kan man tillgodose 
slutkundernas krav bättre. Målen som man sätter upp kan grundas på samstämd uppfattning om 
omvärlden. Produktiviteten kan erhållas med verkliga mått. Man åstadkommer konkurrenskraft. 
Medvetenhet om sökandet efter de bästa arbetsmetoderna uppnås.  

Nackdelar med benchmarking är att den kan kräva stora investeringar, personal och kapital för att 
kunna utföras. Kostnad för benchmarking av större projekt kan stiga upp mot flera hundra 
tusentals kronor men kan dock minimeras genom försiktig och genomtänkt planering. 
(Blakeman, 2002) (Voss, et al., 1994) 
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5. Nulägesbeskrivning 

I detta avsnitt beskrivs studiens utgångspunkt för respektive område. 

5.1. Funktionsgrupper som påverkas av make-or-buy inom DE 

Inom DEs produktion eller montering har man flera grupper, men alla är inte direkt påverkade av 
ett make-or-buy beslut. De som är påverkade är DETPB (som ansvarar för produktteknik, där 
bland annat ergonomifaktorn ingår), DETPG (ansvarar för produktionsteknik, där bland annat 
verktyg och kringkostnader ingår), DELT (ansvarar för logistikutvecklingen), DETTP, DETTM, 
DETTT (ansvarar för den lokala produkt- och processtekniken) samt i vissa specifika fall även 
DETTF (då utfall av analysen berör provning och målning). DETPD (ansvarar för 
utvecklingslinan) agerar som ett bollplank/stödfunktion, där den avdelning som initierar en 
make-or-buy analys använder DETPD för att bolla idéer. Slutligen är DEQD (Q-team, 
kvalitetsgruppen) inblandad i frågor gällande kvalitetsaspekten och DETPA (Projektledarna) som 
har som uppdrag att leda projekt. (Pihl, A., Projektledare) 

5.2. Nuvarande arbetssätt med make-or-buy analyser 

Innan arbetet kunde leda till ett förslag över hur DE ska arbeta med make-or-buy beslutet var en 
nulägesanalys nödvändig. Aktuella frågeställningen var: ”Hur är arbetssättet med make-or-buy 
analyser idag?” och ”Hur går det till, från start till slut?” Frågorna besvarades genom intervju med 
anställda personer på olika avdelningar. 

5.2.1. Make-or-buy hos DETPB 

 

 

 

 

Arbetsgången är strukturerad enligt figur 9, sidan 26. Bakgrunden till behovet av förmontering är 
att Scania DE ständigt jobbar med att korta ned monteringstiden. Ett alternativ till att korta ned 
monteringstiden är att flytta ut inre monteringsmoment till yttre i form av kopplade och 
okopplade förmonteringsstationer. Det bidrar till att monteringslinan blir mindre belastade och 
montörerna kan utföra monteringen snabbare vilket i sin tur medför att man kan tillverka fler 
motorer på kortare tid. 

Avdelningen DETPB strävar efter att minimera monteringstiden och jobbar ständigt med att ta 
fram nya och bättre artiklar, som är anpassade för en smidigare montering. En del av lösningar 
som ständigt framförs är att förmontera komponenter. Behovet av förmontage framkommer då 

Behov Aspekter  Diskussion Beslut 

Förmontagebeslut 

Figur 9: Visuell beskrivning av den nuvarande arbetsgången med förmontagebeslut och make-or-buy analyser inom DETPB 

Make-or-buy analys 
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DETPB studerar motorerna digitalt i form av 3D-modeller och vid provmontering av nya 
motorer som görs på utvecklingslinan. 

Aspekterna syftar på de drivande orsakerna som gör att man vill implementera ett förmontage på 
någon komponent. I denna fas början man även fundera på vart förmontaget ska äga rum, på 
Scania DE eller hos leverantör.  Aspekter som har varit drivande för DETPB är:  

• Tid – Korta ned taktiden 
• Kostnad – Blir det billigare att förmontera och i sådana fall vart är det billigast. 
• Ergonomi – Bidrar förmontaget till att ergonomin förbättras för montören. Både i form 

av själva monteringsmomentet men även åtkomsten för momentet. 

Efter att behovet identifierats och aspekterna lyfts fram, uppstår en diskussion med 
konstruktionsavdelningen och inköpsavdelningen. Konstruktions- och kostnadsfrågorna 
diskuteras med konstruktionsavdelningen som i sin tur har kontakt med inköpsavdelningen. 
Inköpsavdelningen undersöker hur mycket det skulle kosta att förmontera hos leverantören. 
Kostnaden jämförs med hur mycket det kostar att förmontera internt. När alla frågorna 
diskuterats och besvarats tas ett beslut av konstruktionsavdelningen om var förmontaget ska ske, 
internt eller hos leverantör.  

Det finns ingen bestämd uttalad tidpunkt för make-or-buy analyser i dagsläget. Man genomför 
dem när man har tid och då någon på avdelningen bedömer att det finns ett behov för dem. 
Ansvarsfördelningen mellan DETPB och DETPA, projektledningsavdelningen som leder alla 
grönpils-projekt på DE, är odefinierad. Det råder en osäkerhet på vad som ska utföras av 
DETPB och DETPA. Arbetsmetoden ovan är inte nedskriven, alltså finns ingen standardiserad 
metod för make-or-buy hos DETPB. (Halvordsson, C-J., Produkttekniker) (Bergman, A., 
Avdelningschef) 

5.2.2. Make-or-buy hos DETPG 

DETPG är en global avdelning som arbetar med verktygsberedning. Verktygsberedare från 
DETPG har givit input, i olika make-or-buy analyser i form av verktygsinvesteringskostnader. 
DETPG har utrett investeringskostnader av maskiner och verktyg för att kunna utföra specifika 
monteringar. 

Dock har DETPG aldrig själva initierat en make-or-buy analys. Initieringen har varit i form av 
samråd med fler funktionsgrupper så som DETPB. Diskussioner har uppstått då man inte haft 
en bra verktygslösning och funderat över möjligheten att outsourca till en leverantör. 
(Korsheden, D., Processtekniker) 

5.2.3. Make-or-buy hos de lokala avdelningarna på DE 

De lokala avdelningarna jobbar med den lokala process- och produkttekniken på DE och har 
samlingsnamnet DETT. DETT består av fyra avdelningar: DETTP, DETTM, DETTT och 
DETTF. 
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De lokala avdelningarna kan genomföra make-or-buy analyser i form av PCR (Product Change 
Request) på artiklar som finns i den befintliga produktionen. Anledningen till varför en PCR 
genomförs är för att man vill göra förändringar på en befintlig produkt. Förändringen av 
produkten innebär oftast en förändring i produktionen, exempelvis en förändring i monteringen. 
Det börjar med ett önskemål från produktionen, där man exempelvis vill underlätta för 
montörerna genom att förbättra ergonomin eller korta ned takttiden på 
linan/förmonteringsstationen. Förändringen kan leda till ett beslut som omfattar en outsourcing 
till en leverantör.  

Då PCR genomförs viktas aspekter så som kvalitet, säkerhet och process. Varje faktor kan i sin 
tur brytas ned i mindre beståndsdelar där exempelvis säkerhet består av personlig säkerhet och 
ergonomi. Andra avdelningar som medverkar i PCR, så som inköp, kan ha egna synvinklar. 
Förutom aspekterna genomför man en kostnadsberäkning där man viktar nuvarande kostnad för 
produktion och jämför den med kostnaden efter förändringen. Eftersom man inte bara jämför 
kostnader kan det vara befogat att genomföra ändringen även om det i vissa fall kan kosta mer. 
Kostnaderna är dessutom ofta uppskattade och behöver inte stämma överens med verkligheten, 
de ska ge en ungefärlig fingervisning. Dock försöker man hålla dem så pass korrekta som det går. 

Arbetsgången med PCR börjar med ett förslag från montörerna inom en förbättringsgrupp. En 
grupp tillsätts och utreder lösningsförslagen. En bedömning av prioriteten sätts på varje förslag. 
Prioriteten grundar sig på hur bra förslaget är, vilken nytta förändringen kommer att ge och hur 
svårt det är att genomföra förändringen. Vidare börjar man jobba på de högst prioriterade 
förslagen och kontaktar funktionsgrupper som berörs av förändringen, så som inköpsavdelningen 
då en förändring i inköp görs eller exempelvis kvalitetsgruppen då en förändring av kvaliteten är 
aktuell. (Hilden, P., Produkttekniker) 

5.2.4. Make-or-buy hos andra interna avdelningar på Scania 

I studien inkluderades en benchmarking och flera intervjuer med interna avdelningar utanför DE. 
I samband med dessa besök ställdes frågor gällande deras arbetssätt med make-or-buy analyser. 

Malin Karlsson på Chassimonteringen hade ingen kännedom om en standardiserad modell för 
make-or-buy. Vid varje fall där outsourcing analyserades skapades en ny beräkningsmodell, se 
Appendix IV, sidan xxiii-xxiv . Den generella uppfattningen om make-or-buy var att Scania alltid 
framkom som billigare vid jämförelser mot leverantören. Den uppfattningen bidrog till att man 
sällan genomförde make-or-buy analyser. (Karlsson, M., Controller) 

Ismail Kadric på växellåds- och axelmonteringen hade samma uppfattning gällande kostnaderna. 
Dock hade den avdelningen en uttalad milstolpe på projektplanen som omfattade make-or-buy 
analyser. Avdelningen hade alltså make-or-buy som en enskild milstolpe som ska vid fall då det 
finns möjlig outsorcing av artiklar, genomföras vid en specifik tidpunkt. Till skillnad från 
chassimonteringen hade den här avdelningen en specifik kalkylmodell för kostnadsberäkningen 
vid make-or-buy. Modellen tar enbart hänsyn till kostnadsaspekten.  
(Kadric, I., Produktionstekniker) 
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Vid en intervju med Stefan Gustafsson på SPS-Office (frågorna berörde motorbearbetningen), 
framkom det att en make-or-buy analys styrs av individuella artiklar och artiklarnas 
klassificeringar. Varje artikel får tidigt, oftast redan i konceptutvecklingsfasen, en viss typ av 
klassificering . Bland klassificeringarna finns strategisk klassificering som innebär att artikeln eller 
produkten inte ska outsourcas. Dessa produkter och/eller artiklar ska på alla villkor tillhöra 
Scania, som vill ha kontroll över dem. make-or- buy analys görs alltså inte på Strategiska artiklar. 
Alla andra artiklar utses för en fröanalys där man diskuterar samt avgör om artiklarna eller 
produkter kan möjligtvis outsourcas. 

Vidare berättar Stefan Gustafsson att man väljer att sätta en strategisk klassificering på vissa 
artiklar/produkter för att Scania vill vara med i utvecklingen. Scania vill ha full kontroll över 
utvecklingen så att konkurrenterna inte får försprång. Dessa artiklar/produkter ska tillverkas ”In 
House” oavsett vad det kostar. De strategiska produkterna/artiklarna är alltså Scanias 
kärnverksamhet. Skulle Scania dessutom outsourca all sin produktion, skulle man i slutändan inte 
ha en Scania produkt. 

Make-or-buy analyser på motorbearbetningen kan initieras på grund av ett antal olika skäl och de 
jobbar med dessa enligt med PEIP (Production Equipment Investment Process). Processen säger 
att man ständigt måste göra bedömningar av framtiden där man analyserar hur och vilka 
förändringar verksamheten kommer gå igenom. Faktorer som kan initiera en make-or-buy analys 
är t.ex: framtida kapacitetskrav, framtida produktionsförändringar, nya investeringsbehov, osv. 

Vid frågan om varför Scania är oftast billigare jämfört mot leverantörerna blev Stefan 
Gustafssons svar att de på motorbearbetningen har en motsatt uppskattning d.v.s. att Scania är 
oftast dyrare än leverantören. Att Scania blir dyrare kan bero på att man förmodligen belastar 
Scanias kostnader med allt för hög OH, vilket kan vara fel. I beräkningen tar man t.ex. inte med 
kostnaden för ytan hos leverantören men det gör man hos Scania. I många fall är det ”funny 
money”, alltså belopp som inte stämmer överens med verkligheten. Man strävar efter att göra 
beräkningen så teoretiskt korrekt som möjligt men i många fall handlar det om kostnader som 
inte ska vara med eller som redan tagits med i något annat sammanhang. Till exempel tar man 
ofta med kostnaden för målerirummet som man i många fall tvingas betala för oavsett om man 
producerar hemma eller hos leverantör. (Gustafsson, S., Seniorindustritekniker) 

5.3. Befintliga kostnadsberäkningen 

Vid studiens start presenterades två kalkylmodeller i Excel som användes vid tidigare make-or-
buy analyser. Båda modellerna undersöktes, dock skedde fördjupningen enbart i en av 
modellerna. Den modell som studien fördjupade sig i var konstruerad av en ekonom på Scania, 
Maria Seppänen. Kalkylmodellen kom med en produktionsteknisk lathund, som kortfattat 
beskrivit de bakomliggande värdena i modellen, bland annat hur mycket det kostar Scania 
om/när en produktionslina är tvungen att stå still och kostnaden för ikapp körning av 
stoppsekunderna. Mycket är dock oklart i modellen. Lathunden har t.ex. inte härlett exakt hur 
dessa bakomliggande kostnadsposter vävts in i beräkningar som modellen bygger på. För att 
klargöra var siffrorna kommer ifrån påbörjades ett samarbete med DEF (Ekonomiavdelningen på 
DE). Gruppmedlemmarna hade flera möten där dessa tillsammans med controller, Carl 
Lundberg, gick igenom modellen. (Produktionsteknisk lathund i ekonomi, 2012) 
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Kalkylmodellen består av två flikar, se Appendix II, sidan xviii. Första fiken är ifyllningsflik som 
användaren fyller i. Indata som knappas in är Årsvolymen (hur många monteringar ska ske per 
år), Materialkostnad (hur mycket kostar materialet som ingår i en montering), Monteringstid (hur 
många sekunder tar monteringen), Vilken line (vilken line tillhör monteringen, D12 eller D16), 
Monteringskostnad (kostnad för varje min av montering ändras automatiskt beroende på vilken 
line man valt), Logistikkostnad (logistikkostnad per artikelnummer/år hos DE), Antal 
tillkommande/exkluderande artikelnummer (tillkommer eller försvinner någon artikel i och med 
outsourcing respektive insourcing), Investeringskostnad (hur mycket kommer investering i 
verktyg eller dylikt kosta), Avskrivningstid (antal år investeringen ska avskrivas på) samt 
Eliminering (kan en viss kostnad exkluderas på grund av respektive beslut så skall den anges). 
Varje kostnadspost har två inmatningsrutor, en för buy och en för make. 

Andra fliken i Excel-modellen innehåller kalkylsiffrorna, bakomliggande kostnader, som 
resulterar och härleder till Monteringskostnaden för respektive line. Siffrorna är baserade på 
Resultatberäkning, där man plockat ut kostnader som var kopplade till Motormonteringen (DE) 
då modellen var konstruerad just för DE. Kostnaderna i fliken har delats upp i olika poster. 
Poster som inkluderats i fliken är monterings-, logistik-, ingenjörs-, byggnads-, energi-, 
underhålls- samt transportkostnad. Totala resultatberäkningen delade upp DEs kostnader på det 
antal motorer som monterades på de respektive två monteringslinorna. Då lina D12 monterar 
fler motorer och därmed står för större andel av den totala kostnaden så har minutkostnaden för 
monteringar kopplade till den härletts till en högre kostnad. Utöver de linespecifika kostnader så 
har minutkostnaden för respektive line även tagit hänsyn till OH-kostnader och inkluderat dessa. 
Inom OH-kostnader ingår OH3187 (fast OH-kostnad för DE, kostnadsställe), Finans 
(Finansavdelningskostnad), HR (kostnad för HR- avdelning), Lokal ingenjörskostnad, Global 
ingenjörskostnad, SPS-Office kostnad (kostnaden för Scanias SPS-kontorskostnad) samt IS/IT-
kostnad. Linornas minutkostnad har dock inte tagit hänsyn till testnings- och 
målningskostnaderna som också utförs inom DE. Detta på grund av att dessa kostnader inte 
påverkas av en montering.  

Alla dessa kostnader räknas samman för respektive lina och beräknas om till en minutkostnad per 
station. Minutkostnaden är olika för D12 och D16. Slutligen multipliceras minutkostnaden med 
den angivna monteringstiden i flik 1 och beräknar automatiskt kostnaden för monteringen. 
Monteringskostnaden summeras med resterande angivna kostnader i flik 1 och resulterar i en 
slutsumma för make respektive för buy. (Lundberg, C., Controller) 
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5.4. Arbetsprocessen i grön-pil 

PD-processens grön-pil, produktutvecklingen, består av tre nivåer som jobbar tvärfunktionellt. 
Affärsmodellen där beslutsmötena ligger, projektstyrningsmodellen där YP - Scania Project 
Office arbetar och produktionsmodellen där linjen producerar och DETPB tillsammans med 
flera andra funktionsgrupper jobbar. Nivåerna beskriver vad Scania behöver, när Scania behöver, 
hur Scania ska få sina behov uppfyllda och vem som ska uppfylla dessa.  

Funktionsgrupperna inom produktionsmodellen, tredje nivån, jobbar och följer 
projektstyrningsmodellen, andra nivån. I projektstyrningsmodellen anges det när och vad Scania 
behöver. Dessa behov och tillhörande deadlines kartläggs på ett schema i form av milstolpar och 
meddelas vidare till funktionsgrupperna inom produktionsmodellen. Varje ingående 
funktionsgrupp ansvarar för olika områden och uppgifter. Beroende på ansvarsområden gör 
grupperna upp sina egna respektive milstolpar att jobba efter. Dessa milstolpar är gruppens 
personliga och måste motsvara huvudmilstolparna. (Scania Inline) 

Grön-pil kan delas upp i fyra olika faser, Configuration, Development, Process verification & 
Market prepare och Ramp & Close. Grön-pil bedriver produktutvecklingsprojekten mot en 
marknadsintroduktionstidpunkt. Detta innebär att mycket arbete sker tvärfunktionellt och det 
ställs höga krav på samtliga inblandade för leveransprecision.   

Figur 10: Grön-pil i tre nivåer. 

Figur 11: Projektstyrningsmodellen där YP-Scania Project Office arbetar. 
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Configuration-fasen är grön-pils första fas. Fasen börjar med en presentation av AD1.0 
(Assignment Directive) för PQ, där PQ är en styrgrupp för grön-pilsprojekt som håller 
tvärfunktionella möten i grön-pil. På mötena beslutar man om stora projekt, man sätter och följer 
upp mål, godkänner fas övergångar mm. Q:et i namnet står för att möten hålls en gång per 
kvartal. AD1.0 innehåller detaljer och specifikationer, formade i Gul-pil, för ett projekt och 
behöver godkännas av PQ för att starta igång Configurations-fasen. Man uppdaterar AD1.0 
under fasens gång och därmed utformar och summerar tidsschema, resursutdelning, riskanalyser 
mm och presenterar dessa i en PDF (Project Definition). Även denna ska godkännas av PQ för 
att projektet sedan ska kunna övergå till nästa fas, Development. PDF dokumentet är ”levande” 
dokument som ständigt revideras när målen eller ekonomisktillstånd förändras eller om det 
uppstår tekniska förändringar. 

Configurations-fasen fokuserar på projektets förväntade fördelar, valt koncept och berörda 
applikationer samt nedbrytning av krav och mål i aktiviteter. I fasen konfigurers ett projekt, med 
hjälp av en metodik som heter Scania Produktion Planing (SPP). Detta för att på det mest 
effektivaste sättet utveckla en viss produkt. Parallellt med konfigureringen tas projektdefinitionen 
(PDF) fram och vid godkännanden av den kan utvecklingen startas med rätt resurser. 
 
Planer som sattes i grön-pils Configuration-fasen bearbetas och verkställs i Development-fasen. 
Under development-fasens gång sker små förändringar kontinuerligt och dessa uppdateras 
regelbundet i olika dokument.  
 
Process Verification & Market Prepare fasen börjar efter att produkten blivit färdig verifierad. 
Inom fasen Process Verification & Market Prepare, verifieras processen och produkten förbereds 
för marknadsintroduktion. Den här fasen avslutas med start av kundorderproduktion. Alltså 
börjar man här producera eller tillverka efter kundernas order. 

Efter start av kundorderproduktion sätts fasen Ramp & Close igång. Fasen fokuserar på viktiga 
frågor kring ramp, avvikelseslutföring, överlämning av projekten till Röd-pil och avslutning av 
projekten. 

Alla tre faser består av några generella milstolpar som är gemensamman för alla projekt och följs 
strikt. Dessa brukar dock oftast kompletteras med några valfria milstolpar som kan variera från 
projekt till projekt. Exempel på en sådan milstolpe är ECO 2:3. ECO står för (Engineering 
Change Order). 

Med ECO-status 2:3 menar man att statusen på projektets samtliga ECO ligger i status 2:3. Med 
2:3 menas att projektets samtliga ECO:ns struktur är definierade och är individuellt planerade. 
ECO administrerar information om förändringar som ska ske på produkten inom Scania. (Scania 
Inline), (Jaensson, E., Produkttekniker) 
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6. Genomförande 

I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssättet som användes i studien för att uppnå målen. 

6.1. Genomföringsfasen 

Vi har delat upp målet i tre delar; ekonomi/kostnadsanalys, aspekter/strategisk analys och 
arbetsprocess med make-or-buy. Nedan i (6.1) följer en kortfattad beskrivning av hur arbetet 
använde metoderna (2.1) för att komma i mål med respektive delmål. Därefter beskrivs 
genomförandet av varje metod i detalj. 

Ekonomi/kostnadsanalys 

Undersökning av befintlig kostnadsberäkning i kombination med en utredning av skillnader i 
leverantörens beräkningsätt och DE var underlaget för nuläget. Nuläget jämfördes med den 
teoretiska kostnadsberäkningen enligt använda forskningsstudier, korrigerades enligt insamlad 
fakta från intervjuer och resulterade i en ny kostnadsanalysmodell. Modellen konstruerades i 
Microsoft Excel. För att få en validering av modellen erhölls feedback från inköpsavdelningen, 
DETPB och ekonomiavdelningen. Mindre korrigeringar genomfördes därefter med en verifierad 
kostnadsmodell som resultat. 

Aspekter/Strategisk analys 

Genom intervjuer och faktainsamling från Scanias interna dokumentsystem, kunde en utredning 
sammanställas på vilka aspekter/faktorer DE såg viktiga att inkludera i en make-or-buy analys. 
Sammanställningen jämfördes med teori i form av ett forskningsarbete samt annan litteratur och 
analyserades tillsammans med representanter från Inköp och DETPB. Därefter valdes 
aspekterna/faktorerna ut baserat på ett samtycke mellan deltagarna i examensarbetet och 
representanter från DETPB. Slutligen implementerades aspekterna/faktorerna i en modell där 
man kan gradera och vikta dem då man genomför en make-or-buy analys på DE. Modellen var 
konstruerad i Excel och kombinerades med kostnadsanalysen. Graderings-/viktingssystemet 
baserades på ett forskningsarbete och anpassades, med hjälp av insamlat faktaunderlag från 
intervjuer till en kontinuerligt framtida användning på DE.   

Modellen, kostnadsanalysen och den strategiska analysen, testkördes tillsammans med 
medarbetare från DETPB. Testkörningen bidrog till ytterligare feedback och verifiering på 
modellen som helhet 

Arbetsprocess med make-or-buy 

Genom intervjuer med flera interna avdelningar på Scania kunde en utredning av den tidigare 
arbetsgången med make-or-buy analyser sammanställas. I sammanställningen inkluderades även 
en utredning av brister i det tidigare arbetssättet. Sammanställningen av nuläget jämfördes med 
arbetssättet i teoretisk referensram i använda forskningsstudier. 
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Jämförelsen analyserades tillsammans med DETPB och DETPA. Analysen mynnade ut i ett 
förslag på hur DE ska arbeta med make-or-buy analyser i framtiden, baserat på teori och 
insamlad faktaunderlag från intervjuer. 

6.2. Genomförandet av kostnadsanalysen 

Delavsnittet beskriver genomförandet av undersökningen om vilka ingående kostnadsvariabler 
som man måste ta hänsyn till samt hur man ska räkna på dem vid förmonteringen hos Scania 
DE. Genomförandet bestod i första hand av en utredning av den befintliga kalkylmodellen som 
beskrivs i nulägesbeskrivningen (5.3). Metoder som användes för utredningen av den var 
intervjuer, möten med Carl Lundberg, controller, på Scania och en studie av underlagen till den 
befintliga kalkylmodellen.  

Efter utredningen av den befintliga kalkylmodellen genomfördes en studie av forskning och 
annan litteratur inom området make-or-buy. Teorin som användes beskrivs i teoretisk 
referensram (4.3). Det ligger till grund för den föreslagna kostnadsanalysen är teorin gällande 
relevanta kostnader eftersom det är dessa man bör räkna på vid make-or-buy. Vidare samlades 
information från intervjuer med personer som jobbar inom Scania, en intern benchmarking av 
två befintliga kalkylmodeller och en utredning av leverantörernas beräkningssätt. Frågor som togs 
upp vid intervjutillfällen var om vad som ansågs vara relevanta kostnader för DE och 
kostnadsskillnader på lång och kort sikt. Teori från forskningsarbete och empiri från intervjuer 
analyserades och vävdes slutligen samman i en kostnadsanalysdel i en Excel-modell.  

6.2.1. Intern benchmarking av kalkylmodellen 

Chassimonteringen var en av produktionsenheterna studien valde att utföra en benchmarking på. 
Genomförandet av benchmarking var baserat på teorin som beskrivs i Benchmarking (4.5). 
Outsourcing av förmonteringsfrågor var inte ovanliga för avdelningen men just Malin Karlsson, 
vår kontakt inom Chassimonteringen, hade enbart varit inblandat inom en outsourcingsfråga. 
Denna fråga togs upp och diskuterades tillsammans för att få en uppfattning om hur 
Chassimonteringen tacklar frågor inom make-or-buy så som: Vad initierade frågan? Vad 
grundade avdelningen sitt beslut på? Hur beräknades kostnaderna? 

Chassimonteringens kalkylmodell visade inte många likheter med kalkylmodellen som DE 
använder sig av. Även om modellen enbart baserades och konstruerades för just en enda 
monteringsbeslut följer den teorin bakom en make-or-buy mer än DEs modell. Man ser att 
kostnadsanalysdelen innehåller endast variabler som påverkas av beslutet och det stämmer med 
teorin. Trots rätt tänk, saknas det många kritiska variabler som eventuellt kunde påverka beslutet. 
En standardiserad kalkylmodell med en kombination av tänkbara variabler saknas och är något 
som behövs.  

För en mer utförlig beskrivning av benchmarkingen på chassimonteringen kan man ta del av 
Appendix IV. 
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Ytterligare en kostnadsanalysmodell från chassimonteringen undersöktes men även den inte 
stämde med teorins beskrivning av en make-or-buy analys. Modellen hade enbart tagit hänsyn till 
Scanias egna kostnader och saknade tydlig jämförelse mellan Make med Buy. 

Alla tre potentiella make-or-buy-modellerna har lagt den största vikten på kostnaden. 
Avdelningarna anser själva att modellerna inte är tillräckliga för att bidra med det rätta underlag 
som krävs för en komplett make-or-buy analys. Avdelningarna behöver en mer standardiserad 
och komplett modell för utförande av en sådan analys. (Karlsson, M., Controller) 

6.2.2. Utredning av leverantörernas beräkningssätt 

För att få idéer för den nya kalkylmodellen som studien skulle resultera i, genomfördes en 
utredning av hur leverantörerna generellt sett beräknar sina kostnader. Utredningen bestod av en 
intervju med inköpsavdelningen SZE, tillsammans med Tony Fransson och Bengt O Karlsson. 
Vid studiens start diskuterades begreppet ”jämföra äpplen med äpplen”. Uppdragsgivarna på 
DETPB önskade ett beräkningssätt av förmontage som är likartad leverantörernas beräkningsätt 
inom samma bransch. De ville alltså jämföra samma kostnadsslag mot varandra eftersom 
liknande branscher bör ha samma kostnadsslag. Vidare ville DETPB även förstå varför DE oftast 
blir billigare vid kostnadsberäkningar av förmontage. 

6.3. Redogörelse över viktiga aspekter för Scania i en make-or-buy 
analys 

Redogörelsen över viktiga aspekter för Scania DE att inkludera i en make-or-buy analys 
genomfördes med hjälp av, bland annat, följande metoder: 

• Intervjuer – Se 2.1.1 
• Litteratursökning – Se 2.1.2 
• Intern benchmarking – Se 2.1.4 
• Analysmetod – Se 2.1.8 

 Sammanfattningsvis användes det teoretiska underlaget, insamlad faktaunderlag från intervjuer 
och en intern benchmarking. Underlaget analyserades tillsammans med personer från DETPB 
enligt analysmetoden som beskrivs i Valda lösningsmetoder (2.1.8).  

I teoretisk referensram (4.1.1 – 4.1.3), beskrivs vilka aspekter/faktorer rent teoretiskt bör finnas 
med vid en make-or-buy analys. Dock är alla inte lämpliga för just DE. Undersökningen av vilka 
aspekter som var lämpliga för DE genomfördes med hjälp av interna intervjuer. Intervjuer som 
genomfördes för att utreda vikten av aspekterna var: 

• Global Product Engineering (DETPB) – Undersökning av ergonomi och 
renhetsaspekterna.  

• Kvalitetsgruppen (DEQD) – Utredning av kvalitetsaspekterna. 
• Logistik (DELT) – Utredning av logistikaspekterna. 
• Lokal beredning (DETTP) – Aspekter som man tar hänsyn i en PCR. 
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Aspekter/faktorer, som inkluderades i resultatet, baserades på teorin i (4.1.1 – 4.1.3) och valdes 
genom en diskussion med DETPB. 

I samband med benchmarkingen, se Appendix IV, granskades även vilka aspekter som 
chassimonteringen inkluderade i sin make-or-buy analys.  

6.4. Konstruktion av förbättringar i Excel-program 

En av studiens delmål var att skapa en passande modell för make-or-buy analyser. 
Konstruktionen av modellen började med en skiss på ingående flikar, variabler och delar. Skissen 
byggde på resultatet från Genomförande av kostnadsanalysen (6.2) och Redogörelse av viktiga 
aspekter (6.3)  

Skissen innehöll följande beståndsdelar, innehållet i dem samt vad de baserades på: 

Kostnadsanalys – En kostnadsanalysdel med en beräkning av de relevanta kostnader samt de 
långsiktiga kostnader baserat på teoretisk referensram (4.3). För att beräkningen skulle vara 
anpassad efter DE:s verksamhet baserades de även på intervjuer och analysmöten med Carl 
Lundberg från DEF, Carl-Johan Halvordsson från DETPB, Tony Fransson från SZE, Claes 
Stille från DETTT och Daniel Korsheden från DETPG. 

Aspektdel, som senare fick benämningen den strategiska analysen – I denna del skulle de 
lämpliga aspekterna inkluderas. Valet av dessa baserades på Redogörelse av viktiga aspekter (6.3). 
Vidare blev även ett poängsystem baserat på samma forskningsarbete som beskrivs i teoretisk 
referensram (4.1.1). 

Instruktioner – För att modellen skulle få ett lättanvänt och pedagogiskt utförande var en 
gedigen instruktion nödvändig. 

Resultatflik – Med samma motivation som för instruktionsdelen behövdes även någon form av 
resultatflik där användaren av modellen kunde med enkelhet få en överblick av resultatet.  

6.5. Analys över Scanias arbetsprocess 

Arbetet har baserat sitt delresultat, arbetsprocess och ansvarsfördelning, på flera utförda 
intervjuer, teori från (4.1.4) och från (4.1.2) samt ett tidigare utfört examensarbete. Det tidigare 
examensarbetet har hänvisats till flera gånger under studiens gång. 

Examensarbetet: Effektivisering av förmonteringsbeslut, står som grund till detta delresultat. Det 
tidigare examensarbetet gav ett förslag på arbetsprocessen vid utredning om förmontering. Detta 
är första steget, där man först reder ut de potentiella förmonteringar. Den här studien anser att 
man bör parallellt även utreda vilka av dessa förmonteringar är eventuellt potentiella för en make-
or-buy analys. Alltså ska båda delarna utföras samtidigt. När man plockar ut artiklar för tänkbara 
förmonteringar ska man samtidigt fundera och avgöra om dessa förmonteringar även skall 
analyseras för outsourcing. (Nordenborg & Sandqvist, 2009) 
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Arbetet började med att genomföra en kartläggning på hur den nuvarande arbetsprocessen kring 
make-or-buy är. Kartläggningen utfördes med hjälp av flera intervjuer, och Scanias interna 
dokument från Scanias intranät Inline. Efter kartläggningen, som beskrivs i Nulägesbeskrivningen 
(5) identifierades flera brister och önskemål kring den nuvarande arbetsprocessen.  

Processen saknade bland annat ansvarsfördelning och ett konkret arbetssätt på hur olika grupper 
inom DE skall inkluderas. Att en make-or-buy kräver stark kommunikation mellan olika 
avdelningar har i nuläget försummats, åtminstone i den dokumenterade arbetsprocessen. 
Samtidigt är tidpunkten för en analys inte tydligt placerad I PD-processen utan kommer oftast 
som enstaka synpunkter, och har då inte alltid tillräcklig med underlag att gå efter. Då DETPA 
känner att det är mycket som måste utredas och klargöras kring make-or-buy är det väldigt viktigt 
med utredning av ansvarsfördelningen kring analyserna. Gruppen tycker vidare att make-or-buy 
ska inte enbart tillhöra en milstolpe utan ska vägas in i flera milstolpar. Analysen skall diskuteras 
och eventuellt påbörjas tidigt. DETPA anser att huvudansvaret ska ligga kvar hos avdelningen 
DETPB, men analyser och behov ska kunna initieras av andra påverkade grupper. DETPA ska 
följa upp analyserna, inte ansvara för dem. Detta då det kan medföra att fokus från 
projektledning tappas. (Pihl, A., Projektledare) 

DETPG känner att produktteknikerna från den globala gruppen DETPB har bra 
produktkännedom samt ständig kontakt med make-or-buy berörda grupper. DETPB anses 
därför som den mest lämpliga gruppen för utförande av make-or-buy analyser. Gruppen vill bli 
kontaktad när DETPB behöver beräkna verktygsinvesteringen. (Korsheden, D., Processtekniker) 

Enligt Claes Stille på DETTT, en av lokala grupperna, kan en produkt ha flera varianter. Dock 
jobbar de globala grupperna oftast med enbart en variant vid en make-or-buy analys. DETTT 
anser att den som utför en analys bör ta hänsyn till variantfloran. Gruppen känner att deras input 
är väsentlig för att analysutföraren skall få helhetsperspektivet av alla berörda varianter. (Stille, C., 
Avdelningschef) 

Både lokala grupperna som intervjuades DETTT och DETTP (Patrik Hilden) anser att 
grupperna skall tidigt involveras. (Stille, C., Avdelningschef) (Hilden, P., Produkttekniker) 

Inköp anser att deras involvering bör anordnas tidigt i analysen, men anser att bra underlag på 
vad som ska monteras och vilka krav monteringen ställer skall vara tillgänglig för inköp att gå 
efter. (Fransson, T., Avdelningschef) (Karlsson, B., Seniorkostnadsingenjör) 

Kvalitetsgruppen DEQD, som för det mesta jobbar inom Rödpil, anser att de inte skall ha ett 
uttalat ansvar men skall konsulteras vid frågor kring kvalité av en produkt. Gruppen vill vid 
analyser agera som en stödgrupp rörande kvalitetsfrågor. (Swahn, F., Avdelningschef) (Löw, K., 
Kvalitetstekniker) (Ojaniemi, U., Kvalitetstekniker) 

Efter kartläggning av brister, åsikter samt nuläget från intervjuerna tillsammans med teorin från 
andra källor, formades resultatet av delmålet. Resultatet presenterades sedan i resultatkapitlet av 
arbetet. 
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7. Resultat – rekommenderad modell 

Arbetet resulterade i en ny Excel-modell i form av ett program där användaren ger ett input 
baserat på insamlad fakta. Modellen inkluderar både en kostnadsanalys, en strategisk analys, en 
beskrivning för varje del och en ansvarsfördelning. Modellen kompletterades med ett förslag på 
en arbetsprocess för DE, som förklarar var i grönpils-projekt som en make-or-buy är lämplig att 
genomföra. Slutligen ingår även ett resultat i form av en slutsats över den tidigare kalkylmodell 
som man använt på DE.  

7.1. Kostnadsanalys 

Kostnadsanalysen kan delas in i två delresultat. En slutsats över den tidigare kalkylmodell och den 
nya kostnadsanalys som är inkluderat i ett Excel-program. 

7.1.1. Tidigare kalkylmodell 

Resultat som arbetet kom fram till är att den tidigare modellen (Appendix II) är korrekt, dock 
särskiljs inte de relevanta kostnaderna från kostnader som inte förändras med 
förmonteringsbeslutet. Modellen kan fortsätta att användas, men inte som ett underlag till ett 
make-or-buy beslut. 

7.1.2. Nya kostnadsanalysen  

Den nya kalkylmodellen (Appendix I) är uppdelad i två huvuddelar; relevanta 
kostnader/samkostnader (kostnader vid kort sikt, 1 år) och långsiktiga kostnader/samkostnader 
(kostnader som tillkommer på lång sikt, >1år). 

Följande ingående ingångsvariabler och beräkningar ingår i kostnadsanalysen: 

Del 1.1: Relevanta kostnader för Make (om förmontaget skulle äga rum på Scania DE) 

• Årsvolym – Input för den totala årsvolymen av artikeln/produkten som förmonteringen 
omfattar. 
 

• Materialkostnad – Härleds från flik: Materialkostnadsberäkning. I den fliken anger man 
artikelnummer, benämning, kostnad och antal för varje berörd artikel i förmonteringen, 
vilket sedan automatiskt summeras och visas i materialkostnadsrutan i 
kostnadsanalysfliken. 

 
• Monteringstid - Kostnaden för monteringen i form av personallön för montören. 

Personallönen innehåller alla kostnader som finns för en anställd (friskvård & hälsa, 
försäkringar, etc). Timkostnaden multipliceras med monteringstiden för montaget. 

 
• Artiklar – Här anges antal artikelnummer Scania måste hantera, vid make, för ett 

förmontage. Bakomliggande beräkning är en schablonmässig särkostnad för logistik per 
artikel. Ingående kostnader är bl. a: Interna transporter, personalkostnaden för logistik, 
redskap så som truckar och planeringskostnader för den interna logistiken. 
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• Investering och avskrivningstid - Investeringen beräknas: (Investeringskostnaden * 11 
%)/avskrivningstiden. Alla investeringskostnader som uppstår i och med förmontaget på 
Scania DE. Avskrivningstid för investeringarna är vanligtvis 3,5,7 och 10 år beroende på 
typ av utrustning.  

 
• Implementeringskostnader (DE) - Implementeringskostnad internt för DE.  

Om implementeringen av förmontaget kräver någon form av implementering, skall man 
ta hänsyn till den kostnaden här.  
 
Gäller det en ändring av en befintlig station kan det krävas omplanering och ingenjörstid. 
Beräkna då timkostnaden för ingenjören multiplicerad med den totala tiden som 
ingenjören arbetar med just detta förmontage. Gäller det en helt ny station, kan det krävas 
flera ingenjörer och andra inblandade personer. Summera samtliga tider och beräkna 
deras lön. Vid små förändringar kan denna kostnad bortses ifrån. 
 

• Stopptidskostnad - Om förmontaget orsakar stopptider för huvudlina, uppstår det en 
kostnad i form av stopptidskostnad (förlust i intäkt) och ikappkörningskostnad 
(övertidskostnaden för att komma ikapp).  
 
D12 och D16 har olika stopptidskostnader eftersom de tillverkar olika volymer och har 
olika hanterings- och personalkostnader. Då alla förmonteringar är kopplade till minst en 
av dessa liner på DE kan man ange vilken line det gäller. Sedan anger man antalet minuter 
per år som denna förmontering kan komma att orsaka stopptid på huvudline. Denna 
siffra bör baseras på statistik och erfarenheter.  
 
Om man anger stopptid här, anges då 0 på både make och Buy under 
stopptidsgraderingen i den strategiska analysen. Anges ingen stopptid här, graderas dem i 
den strategiska analysen. Ett val man gör för att ta hänsyn till stopptid. 

 

Del 1.2: Relevanta kostnader för Buy (om förmontaget skulle äga rum hos leverantör) 

• Pris – Leverantörens pris för den färdigmonterade artikeln/produkten. Multipliceras med 
årsvolymen. 
 

• Investering och avskrivningstid - Om Scania är tvungna att investera i ett 
specialverktyg hos leverantör, skall det anges här. 

 
• Tidsbalansering - Tid som man inte kan balansera till något värdeskapande blir en 

förlust i form av att montören inte har något värdeskapande att göra.  
 
Om man exempelvis sparar 200 sekunder på ett förmontage för att man skickar det till en 
leverantör, kan man sällan göra något värdeskapande för alla dessa 200 sekunderna. I 
verkligheten kan man enbart använda exempelvis 50 % av tiden. De 50 % av tiden som 
montören inte har möjligheten att göra något värdeskapande blir således en kostnad och 
läggs på Buy. 

 
Enligt erfarenheter från lokala produktionsgruppen DETTT, (Stille, C., Avdelningschef), 
kan man på kort sikt (1år) enbart balansera ca 50 % av tiden, vid osäkerhet anges 50 % 
eller ta kontakt med den avdelningen. Friläggs en hel position, kan man alltid balansera 
om 100 % av tiden. 
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• Transportkostnad - Kostnaden för den externa transporten av produkten/artiklarna 
från leverantören. Tänkvärt är att transportkostnaden sällan inkluderas i priset, den får 
oftast Scania själva stå för. I sådana fall skall den anges här. 
 

• Stopptidskostnad – Samma beräkning och tankegång som i del 1.1, med undantaget att 
det är leverantörens påverkan. Leverantören kan påverka DE:s produktion genom att 
exempelvis inte leverera i tid. Det gör att artikeln eventuellt inte finns tillgänglig i tid och 
att det uppstår en stopptid på huvudline på grund av detta. Variabeln som ingår i detta 
fall är leverantörens leveranspålitlighet.   

 
I resultatrutan för dessa två delar summeras först alla årliga kostnader, separat för make och för 
buy, och presenteras i två skilda rutor. Slutligen tas Make minus Buy, för att presentera skillnaden 
i en ruta. Samtliga inputrutor har en medföljande kommentar, för att användaren ska veta vad 
som ska fyllas i. Vid fall då användaren vill veta vad kostnaden består av och hur den ska 
beräknas, kan användaren se mer information i de dolda kommentarrutorna. Dessa rutor visas 
upp då man svävar med musmarkören över variabelnamnet i modellen. 
 

Del 2: Långsiktiga kostnader för Make (kostnadspåslag för ett långsiktigt beslut) 

• Yta i anspråk - Då man låser yta på Scania, låser man möjligheten att använda ytan till 
något annat värdeskapande. Ett sätt att ta hänsyn till ytan man låser är att ta alla ytor på 
hela Scania, dela dessa på årskostnaden för dem och få ut resultatet i kr per kvadratmeter.  
 
Användaren gör en uppskattning av hur mycket yta förmonteringsstationen/ 
monteringsstationen tar i anspråk och ange den här. Ytan multipliceras med den 
schablonmässiga kostnaden. 
 

De följande kostnadspåslagen är uppskattade av inköpsavdelningen/ekonomiavdelningen. 
Påläggsprocenten ändras enbart då användaren är helt säker på att de inte ska ingå/bör ändras för 
det specifika fallet. 

 
• Materialomkostnad (MO) - MO innehåller all form av materialhanteringskostnader 

som är skilda från DirektMaterial (DM). Kostnaden inkluderar interna logistikytor, 
kostnaden att få hem produkterna/artiklarna, kostnaden för lagerhållning av 
material/artiklar, kapitalbindningen av materialet/artiklarna och kostnaden för inköp. 

Fördelningsbas = Materialkostnad 

• Tillverkningsomkostnad (TO) - TO inkluderar alla kostnader för 
tillverkningen/produktionen som är skilda från DirektLönen (Dl). Kostnader som ingår 
är bl. a. förbrukningsvaror (kläder), upplärningskostnader, service/underhåll, 
avskrivningar, chefslöner, stödfunktionernas löner, etc. 

Fördelningsbas = Direktlön 

• R&D - Forskning och utveckling. Inkluderar alla kostnader för forskningen och 
utvecklingen på Scania. 
Fördelningsbas= Monteringskostnad + avskrivningskostnad + kostnaden för ytan i 
anspråk. 
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• Affärs- och Försäljningsomkostnad (AFFO) - marknadsstrategier, 
administrationskostnader, ledningskostnader, kostnaden för inköpsavdelningen och andra 
liknande kostnader. 

Fördelningsbas = Monteringstid + avskrivningskostnad + kostnaden för ytan i anspråk 

• Verktygsunderhåll - Verktygsunderhåll avser enbart underhållskostnaderna för det 
investerade verktyget. Denna kostnad kan anses som en särkostnad, dock uppkommer 
den enbart på lång sikt, vilket är anledningen till att den inkluderats här. 

Fördelningsbas = Verktygsinvesteringen 

• Tidsbalanseringskorrigering - På lång sikt kan man generellt alltid balansera om tiden 
till 100 %. Om en montör ute på line har 30 minuter som är över, kommer man på lång 
sikt att kunna använda personen till något värdeskapande istället. 

Korrigeringen är automatiskt genererad och styrs beroende på värdet under kort sikt. 

På lång sikt är balanseringen av tiden på ca 100 %, korrigeras om det inte stämmer 
överens med det specifika fallet. 

De årliga kostnaderna i del 2 summeras ihop och läggs samman med resultatet från del 1.1. 
Resultatet presenteras i resultatrutan (samkostnad + särkostnad). Resultatet härleds även till flik: 
Resultat i modellen Appendix I, sidan xviii. 

7.1.3. Likheter och skillnader mot leverantörernas beräkningssätt 

Svaret på frågan om varför leverantörerna är dyrare än Scania, är därmed resultatet av 
utredningen om hur Scanias och dess leverantörers beräkningssätt skiljer sig, är följande: 

I vissa fall kan det bero på att leverantören helst vill slippa arbetsmomenten och lägger på ett 
påslag för att Scania antingen ska backa eller godta påslaget och därigenom betala för den extra 
bördan.  

En annan anledning kan vara att leverantören ibland räknar med stora investeringskostnader som 
är kopplade till uppdrag de fått från Scania, t.ex. en svarvmaskin för svarvning. Anledningen till 
de stora investeringskostnaderna kan vara att leverantören inte utfört arbetsmomentet tidigare 
och måste investera i ny utrustning och all kringutrustning. Medan för Scania, ett så pass stort 
och omfattande företag, i liknande fall har oftast några av verktygen hemma och behöver inte 
investera i lika många nya verktyg och lika mycket utrustning. Alltså blir leverantörens investering 
högre för samma förmontage, vilket bidrar till att kostnaden för leverantören blir högre än för 
Scania. 

I vissa fall får dock Scania, utöver monterings- eller arbetsmomentskostnad, även betala för stora 
eller små specialverktygsinvesteringar som orsakas av de specifika arbetsmomenten, t.ex. en 
speciell fixtur för kabelmontering. Detta har sin fördel, att t.ex. Scania blir ägaren för verktyget 
och i de fall då leverantören inte har möjligheten att fortsätta producera kan Scania simpelt flytta 
på sitt verktyg och på så sätt inte riskera investeringsförlusterna.  
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Ytterligare anledningar kan vara att leverantören måste anställa ytterligare en arbetare för just det 
momentet medan det inte alltid kräver 8 timmar per dag utan till exempel 4 timmar. Eftersom det 
är svårt att anställa en halv person och leverantören inte alltid har möjlighet till att balansera ut 
momentet på befintlig personal, måste leverantören heltidsanställa för 8 timmar. Detta leder till 
att halva tiden går till spillo, vilket i sin tur medför att om affären ska bli lönsam för leverantören 
måste de ta betalt för det. 

Hos Scania är personalförutsättningarna annorlunda. I många fall kan man balansera om befintlig 
produktion och personal så att man slipper anställa nya montörer för att enbart fylla en 
monteringsposition. Det gör att ingen tid går förlorad hos Scania, vilket i sin tur gör att 
kostnaderna skiljer sig. Personalkostnaden är dessutom den största kostnaden i monteringen, 
vilket gör att skillnaden kan bli markant i vissa fall och kan leda till att det blir billigare att utföra 
montaget ”In House”. 

Är leverantörerna större än Scania kan anledningen till att de är billigare vara att de specialiserat 
sig inom ett visst specifikt område som gör att de är branschledande inom det. Det leder till att 
produktionstekniken är välutvecklad och förfinad under en längre tid, vilket i sin tur bidrar till att 
leverantörens effektivitet inom området är högt och således kostnaderna och priset lågt. 

Slutligen kan det finnas marknadsstrategiska anledningar till varför skillnaderna är som de är. I de 
fall då leverantören är billigare än Scania kan anledningen vara att de vill sälja in sig hos Scania för 
att starta ett långsiktigt samarbete som på sikt bidrar till att affären blir lönsam.  

Svaren erhölls ifrån en intervju med inköp. (Fransson, T., Avdelningschef) (Karlsson, B., 
Seniorkostnadsingenjör) 

7.2. Strategisk analys 

Den strategiska analysen är fliken: Strategisk Analys i modellen, Appendix I, sidorna x-xiv. 
Analysen är uppdelad i fyra huvudsteg: 

1. Kontrollista 
Består av 3 kontrollpunkter som ska kontrolleras innan man börjar med analysen. Dessa 
ansvarar för att se till att användaren inte missat några grundkrav.  
   

2. Områdesviktning 
Här viktas de olika områden med varandra. De områden som ingår är Teknologi & 
tillverkningsprocess, Kostnad, Logistik och leverans och Tid. Totalt ska den procentuella 
summan uppgå till hundra procent. 
 

3. Faktorviktning 
Under faktorvikningssteget viktas faktorerna inom respektive område med varandra. De 
lämpliga aspekterna/faktorerna för DE är följande: 
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Inom Teknologi & tillverkningsprocess 

- Ergonomi 
- Kvalité  
- Personlig säkerhet 
- Förmågan att hantera volymförändringar 
- Teknisk skicklighet  

Inom Kostnad 
- Produktionskostnad 

Inom Logistik & leverans 
- Emballagehantering 
- Transportledtid 

Inom Tid 
- Monteringstid 
- Stopptid 

Totalt ska den procentuella summan inom varje område uppgå till hundra procent. 
 

4. Faktorgradering  
I detta steg graderar användaren de olika aspekterna/faktorerna från 1 till 3, för både 
make och buy.  
 
Graderingssiffran för respektive aspekt/faktor förklaras i kommentarrutorna i modellen. 
Kommentarrutan för varje aspekt/faktor visas nedan. 
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Efter att samtliga faktorer/aspekter graderats multipliceras de med tillhörande viktning som i sin 
tur multipliceras med området. Detta ger ett poängresultat för Make och för Buy. 

Dessa kompletteras med: 

• Jämförelsetal 
Här presenteras poängresultatet för varje område och totalsumman för både Make och 
Buy. 
 

• Gapanalys 
Här kan man granska hur de olika områdena förhåller sig till varandra. Man kan alltså 
avläsa vilka svagheter/styrkor Make vs Buy alternativet har. Är gapet negativt, är det en 
svaghet hos DE i förhållande mot leverantören. Är gapet positivt, är området en styrka 
hos DE i förhållande till leverantören. Nedan illustreras gapen i ett stapeldiagram. 
 

• Känslighetsanalys 
För att veta hur pass robust den valda områdesvikten verkligen är, kan man genomföra en 
snabb känslighetsanalys. Om den valda viktningen är robust, krävs det en stor ändring på 
den procentuella viktningen för att slutresultat ska skifta (Buy högre än Make, eller 
motsatsen). Det vill säga, funderar man på om exempelvis 10 % -viktning för tid 
verkligen är en korrekt viktning ska man i första hand se hur pass stor skillnad det är 
mellan skärningspunkten och den valda viktningen. Är skillnaden stor,(mer än +/-10 %) 
är den valda viktingen robust. Det krävs alltså en stor skillnad i viktningen för att det ska 

Figur 12: Samtliga tio kommentarrutor är från Excel-modellen. Dessa visas då markören svävar över respektive faktor/aspekt. 
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påverka slutresultatet. Är skillnaden liten, (mindre än +/- 10 %) är den valda viktingen 
inte robust, alltså påverkar en liten skillnad i viktningen slutresultatet. Detta bör man ta 
hänsyn till vid ett stort beslut. Skärningspunkten visar vid vilken viktning på området som 
slutresultat ändrar sig. Tabeller och skräningspunkter (som finns under samma flik i 
modellen) är automatiskt genererade för varje område. 

Poängresultatet härleds till sista fliken i modellen, resultat Appendix I, sidan xviii. 

7.3. Arbetsprocessen med make-or-buy 

Arbetet hade tre mål att reda ut. De två första målen koncentrerades på verktyget som skall 
tänkas användas för make-or-buy analyser medan ett tredje mål var att, genom att analysera och 
faktainsamla, redogöra och föreslå hur analyserna skall ledas och vävas in i PD-processens grön-
pil samt ett förslag på hur ansvarsfördelningen skall se ut. Det här kapitlet presenterar resultatet.  

7.3.1. Var i grön-pil 

Här nedan presenteras förslaget på vart i grön-pil, inom PD-processen, make-or-buy analysen 
skall genomföras. Förslaget har delat upp en make-or-buy analys över fem punkter, där varje 
punkt motsvarar delmål i en make-or-buy analys, och placerat punkterna där de är mest lämpliga 
och enkla att genomföra. Här nedan beskrivs förslaget visuellt med en figur, 13, som sedan följs 
av korta förklaringar för varje punkt.  

Figur 13: Studiens resultat av förslaget på arbetsprocessen. Visar vilka punkter make-or-buy delades in i och i vilka huvud- och 
gruppmilstolpar som studien rekommenderar att lägga in respektive punkt i. 
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Arbetet med make-or-buy kan delas in i fem punkter: 

i. Första delen av make-or-buy ledning, punkten i, går ut på att man efter huvudmilstolpen 3 
väljer ut och gör en lista på artiklar som man senare bör göra make-or-buy analys på. Milstolpen 3 
kallas för Cost Weight & Other Targets. Självklart sker det förändringar även efter 
konfigureringen och därför ska den utformade listan kontinuerligt uppdateras. Den här listan 
utformas av DETPB efter gruppens lokala milstolpe, Test Demand, har slutförts. Aktiviteten 
skall vara klar till milstolpen b, Development Test Assembly Performed. 

ii. Vid nästa punkt, punk ii., ska DETPB med hjälp av make-or-buy modellen bestämma vilken 
data som behöver samlas in för den specifika förmonteringen för en komplett och korrekt 
utföring av analysen. Analysen tar hänsyn till flera aspekter/faktorer och det krävs därför oftast 
flera avdelningars input. För de input som DETPB inte själva kan uppskatta eller anta, ska de ta 
hjälp av andra avdelningar. DETPB ska alltså avgöra vilken data som behövs samt av vem. 
Därefter ska denna information dokumenteras och skickas till DETPA. Alla grupper behöver 
dock inte alltid involveras då DETPB kan i vissa sammanhang göra egna uppskattningar. 
Tidsåtgången för planeringen beror på analysens totala omfattning. Planeringen tar i förhållande 
till själva analysen, relativt kort tid. 

Punkten är placerad efter huvudmilstolpen 4, PDF-approved, alltså efter att produktdefinitionen 
godkänts och utvecklingsfasen satts igång. För DETPBs del sätts punkten efter den första 
milstolpen i Development-fasen. Milstolpen heter Development Test Assembly Performed. 
Aktiviteten ii skall vara klar till milstolpen Product/Performance Demand For Performance Test 
Created. 

iii. Direkt efter den föregående punkten ska insamlingen börja, punkten iii. DETPA ska föra 
vidare informationskraven till respektive grupp som föreslagits och dokumenterats av DETPB. 
Avdelningar eller funktionsgrupperna ska sedan ansvara för att inom en begränsad tid, ta reda på 
de data som krävs av DETPB för analysen, och föra de data vidare till DETPA. DETPA skall, 
efter detta, sammanställa all samlad data och skicka det till DETPB som därefter skall fortsätta 
med analysen.  

Den här punkten är förlagd efter DETPBs lokala milstolpen, Product/Process Demand For 
Performance Test Created. Aktiviteten skall vara slutförd till gruppens milstolpe, Verified Test 
Assembly Performed. 

iv. Efter insamling av data ska DETPB klargöra den pådrivande faktorn för analysens utförande. 
Är tiden den pådrivande faktorn så ska det vara klart inför analysen. Vid större outsourcings 
frågor skall DETPA på DETPBs begäran anordna ett möte där en företrädare, från alla 
avdelningar som påverkas av make-or-buy analys, ska samverka och tillsammans klargöra vilken 
den pådrivande faktorn är. Under samma möte ska man även diskutera områdesviktningen samt 
viktingen av varje enskild faktor/aspekt. Sedan skall modellen fyllas i med de data som den kräver 
och ett resultat lyftas ut. Resultatet skall sedan användas som underlag till det beslut man tar 
rådande outsourcingen. I modellen ingår viktning, gradering och kostnadsjämförelse. 
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Tidsåtgången för genomförande av modellen uppskattas till 2 timmar då man gör det första 
gången, därefter tar det betydligt mindre tid. 

Denna punkt, punkten iv., skall placeras efter huvudmilstolpen 7, Service Market Products, efter 
att DETPB har utfört och verifierat provmonteringen. Detta är alltså efter DETPBs lokala 
milstolpen Verified Test Assembly Performed. Aktiviteten, utförande av analysen, skall vara 
avslutat till gruppens lokala milstolpe Sum Up For Verified Test.  

v. Sista delen för en make-or-buy analys består av själva beslutstagandet, punkten v. Här, med 
hjälp av underlaget, tar man det beslut som gynnar Scania mest. Underlaget som resultatet bildar 
skall skickas till DETPA som sedan ska föra den vidare till den rätta kanalen. Punkten skall 
placeras så att den är fullbordad till huvudmilstolpen 9, Product Verified, och innan ECO status 
har höjts till 3:4 eller 4:4. 

7.3.2. Ansvarsfördelningen 

För att genomföra make-or-buy analysen krävs ett samarbete mellan flera avdelningar. I 
rapportens kapitel; ”Teoretisk referensram 4.1.4., sidorna 17-19”, visade ett forskningsarbete att 
det bör involveras flera funktionsgrupper och avdelningar. Anledningen är dels för att make-or-
buy kräver en rad med indata som enbart en avdelning inte kan jobba med och dels för att det 
skulle bli alldeles för mycket arbete för en enda avdelning. Ansvarsfördelningen måste alltså delas 
upp. 

Arbetet bidrog med följande resultat på ansvarsfördelningen mellan avdelningarna:  

DETPB 

Produktberedarna på DETPB ska ha ett övergripande ansvar över artikellistan där man listar alla 
artiklar som är tänkbara för en make-or-buy analys (punkt i). DETPB ska analysera och 
sammanställa vilken data de behöver för att genomföra make-or-buy analysen. Genom att ta del 
av instruktionsflik del 2 i make-or-buy modellen, Appendix I, sidorna vi-ix) kan DETPB utläsa 
vilken data som behövs för modellen och därefter anpassa insamlingsbehovet efter situation och 
fall. Dokumentet med vilken data som behövs och från vilka avdelningar skickar DETPB vidare 
till projektledarna på DETPA som samlar in data. 

DETPB ska ha ansvar över en aspekt i den strategiska analysen; Ergonomiaspekten. Där de gör 
en bedömning om förmontaget är röd-, gul- eller grönmarkerad för DE. 

Efter att DETPB erhållit den insamlade data från DETPA, ska de genomföra själva make-or-buy 
analysen. Alltså genomföra och fylla i de resterande flikarna i modellen, (Appendix I, sidorna x-
xvii), genom att följa instruktionerna i den. Efter genomförandet ska DETPB analysera slutsatsen 
och skicka vidare resultatet, med motivering till antingen make eller buy, till DETPA. 

DETPA  

DETPA ska agera som en sammanhållande funktion, följa upp DETPBs arbete och se till att alla 
de fem punkterna genomförs. DETPA ska även skicka vidare datainsamlingsefterfrågan, skapad 
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av DETPB, till de avdelningar/funktionsgrupper som ansvarar över den specifika 
aspekten/faktorn/kostnaden. 

DETPA ska sedan skicka tillbaka den insamlade data till DETPB. Då DETPB genomfört 
analysen ska DETPA skicka vidare slutrapporten/slutsatsen till konstruktion. 

Slutligen ska DETPA agera som en stödfunktion. Är analysen omfattande ska DETPA hjälpa 
DETPB med att arrangera möte med alla inblandade personer inom respektive avdelningar. 

DETPG 

Vid fall då förmonteringen kräver verktygs-, fixtur-, eller annan utrustningsinvestering ska 
DETPG ha ansvar över at ta fram investeringskostnaden och avskrivningstiden. 

DETPD 

Monteringstiden för det specifika förmontaget, om det skulle förmonteras på DE, erhålls från 
DETPD. 

Lokala avdelningarna: DETTT, DETTM, DETTF, DETTP 

Vid fall då DETPB anser att balansering av den intjänade tiden inte ska generaliseras, alltså om 
balansering av tid inte bör vara 50 % på kort sikt och tidsbalanseringskorrigeringen inte ska vara 
100 % (flik: kostnadsanalys, Appendix I, sidan xv), ska de lokala avdelningarna involveras och 
hjälpa DETPB. De lokala avdelningarna ska ansvara för uppskattningen/beräkningen av 
tidbalanseringen. De lokala avdelningar ska även hjälpa till DETPB att uppskatta den yta som tas 
i anspråk i och med förmontaget på DE. 

Då make-or-buy analysen kräver en större utredning av aspekterna:  

• Förmågan att hantera volymförändringar 
• Teknisk skicklighet 
• Stopptidspåverkan 
• Personsäkerhet 

ska de lokala avdelningarna involveras och hjälpa till även här, vid fall då DETPB själva inte kan 
uppskatta dem. Samtliga aspekter som utreds av de lokala är interna för make-delen av analysen. 

DELT 

Vid fall då en spekulation gällande emballagehantering behövs för analysen, ska DELT hjälpa 
DETPB med den. DELT involveras efter att inköpsavdelningen erhållit information om det nya 
emballaget i och med att leverantören utför förmonteringen. 
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DEF 

DEF är ägarna av modellen och ska ansvara över att de bakomvarande siffrorna i fliken 
kostnadsanalys i modellen (Appendix I, sidorna xv-xvi) är korrekta och uppdaterade. Modellen 
ska alltså befinna sig i DEFs filstruktur. Modellen ska finnas tillgänglig för DETPB. 

DEF ska även agera som en stödfunktion till DETPB då de behöver hjälp med kostnadsanalysen 
vid make-or-buy beslut.  

DEQD 

Vid fall då analysen kräver en djupare analys över kvalitetsaspekten, ska DEQD hjälpa DETPB 
med utredningen av den. 

Inköp 

Ansvarsfördelningen hos inköpsavdelningen kan delas upp i två huvudansvarsområden, där den 
inköpsavdelning som ansvarar för den externa transporten är det ena och den avdelning som 
uppskattar och jämför leverantörerna samt erhåller pris är det andra. 

I och med att emballage kan förändras vid förmontering av artiklar jämfört med lösa artiklar ska 
inköpsavdelningen som ansvarar för den externa transporten bidra DETPB med uppgiften om 
transportkostnaden för både make och buy av en förmontering. 

Inköpsavdelningen som jämför och erhåller offerter från leverantörerna ska samla in och 
utvärdera samtliga aspekter som behövs i modellen för Buy och även erhålla leverantörens pris 
för förmontaget. Inköp skall även utreda om leverantören behöver verktyg som ska investeras i 
av DE.  

Ovanstående arbetsuppgifter ingår redan i inköps huvuduppgifter. Det är alltså inga nya 
arbetsuppgifter som tillkommer utan enbart ett bättre kommunikationsflöde mellan inköp och 
DE, där inköp ska skicka all samlad data till DE. Så att DE i sin tur kan genomföra en kvalitativ 
make-or-buy analys och på så sätt få ett kvalitativt beslutsunderlag. 

Konstruktion 

Konstruktion (R&D) ansvarar för konstruktionsunderlaget som i sin tur innehåller årsvolymen 
för det specifika montaget. 

 





50 
 

8. Slutsats 

I detta avsnitt motiveras resultat och en slutgiltig slutsats diskuteras för varje delresultat. Avsnittet 
avslutas med egenkritik som omfattar de valda metoderna för studien. 

8.1. Jämförelse mellan den nya kostnadsanalysen och den tidigare 
kalkylmodellen 

Kalkylmodellen som beskrivs i nulägesbeskrivningen (5.3) var utgångspunkten för studiens 
kostnadsanalys. 

Den befintliga kalkylmodellen på DE var mer lik en självkostnadskalkyl (4.2.1) än en kalkylmodell 
som beräknar relevanta kostnader. Den befintliga kalkylmodellen tar hänsyn till samtliga 
kostnader på DE och fördelar dem mellan D16- och D12-linorna, där fördelningsbasen är 
produktionsvolymen för respektive lina. Modellen är korrekt genomförd då man vill beräkna vad 
exempelvis en viss artikel kostar att producera internt. Men för ett make-or-buy beslut behöver 
inte alla kostnader beräknas.  

Den befintliga kalkylmodellen tar inte heller hänsyn till alternativkostnader (4.3). Modellens 
beräkning tar den gemensamma transportkostnaden för respektive lina och delar den på ett 
schablonmässigt sätt på antalet artiklar. Detta kan ge ett felaktigt utslag för ett make-or-buy beslut 
i de fall där den externa transportkostnaden förändras i och med beslutet. Modellen tar inte 
hänsyn till stopptidsberäkningen, vilket har sina för och nackdelar. Nackdelen med att inte ta 
hänsyn till den är att om förmontaget bidrar till många stopptidsminuter per år påverkar det 
kostnaderna negativt för Scania. Fördelen med att exkludera stopptidsberäkningen är att den ofta 
överskattas och bidrar till felaktigt resultat. Lösningsförslaget för detta problem som denna studie 
gav, är att exkludera stopptidsberäkningen i kalkylmodellen och istället gradera den i den 
strategiska analysen. Slutligen kan den befintliga modellen förvirra användaren genom att den 
inkluderar onödiga rutor för ”köpa” spalten i inmatningsfältet (Appendix II). Ett exempel på två 
onödiga rutor är inmatningsrutan för årsvolym för ”köpa”. Volymen bör vara den samma för 
både make respektive buy. En till onödig ruta är monteringstid för ”köpa”. Att inkludera den 
rutan kan förvirra användaren genom att låta användaren tro att hela förmonteringens tid ska 
anges. Den enda relevanta monteringstid som bör beräknas är den tid man eventuellt kan 
exkludera då man outsourcar ett förmontage.  

Studiens kostnadsanalys har tagit hänsyn till alla ovanstående punkter. Dessutom tar den inte 
hänsyn till att förmontaget kan tillhöra D12- eller D16-linan. Det är inte relevant till vilken lina 
förmontaget hör till, kostnaden styrs ändå av den angivna årsvolymen som i sin tur är kopplad till 
alla kostnader. Att beräkna kostnaden på detta sätt är både korrekt och förenklar beräkningen. 

Sammanfattningsvis tar den nya kalkylmodellen hänsyn till de relevanta kostnaderna enligt teorin 
men inkluderar de långsiktiga samkostnaderna baserat på liknande påläggsprocent som 
leverantören bör basera sina kostnader på. Detta har inkluderats dels för att Scania DE oftast 
räknar på lång sikt men även för att man ska jämföra ”äpplen mot äpplen”.  
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8.1.1. Feedback på kostnadsanalysen 

Vid ett uppföljningsmöte med avdelningen SZE, erhölls feedback på kostnadsanalys som studien 
resulterade i. SZE ansåg att OH-påläggen i form av R&D styrs olika från fall till fall, och skall i 
och med det kontrolleras av DEF. Han ansåg att den interna logistikkostnaden per artikel i 
modellen kan vara svår att uppskatta och en uppskattning skall konsulteras med DEF. Sist ansåg 
han även att avskrivningskraven på 11 % också skall konsulteras med DEF. 

I övrigt ansåg SZE att kostnadsanalysen såg korrekt ut men att den bör testköras med ett eller 
flera verkliga exempel innan den sätts i bruk.   

För att följa upp SZE:s funderingar samt erhålla ytterligare feedback på kostnadsanalysen, 
genomfördes ett uppföljningsmöte med controller på DEF. Under mötet diskuterades 
feedbacken från SZE och eventuella lösningar framfördes. Controllern ansåg att R&D frågan 
borde undersökas vidare medan att artikelkostnaden går att uppskatta med hjälp av 
resultaträkningen och avkastningskraven verkar stämma överens med hans uppfattning. I övrigt 
såg modellen korrekt ut. 

8.2. Slutsatsen av den strategiska analysen 

Med hjälp av teori och intervjuer har hänsyn tagits till olika aspekter och kostnaden för att beslut 
som kommer tas i framtiden blir operativa jämfört med komponentbeslut som togs med förra 
modellen som underlag (4.1.1 och 4.1.2). De framtida besluten kan i och med den nya modellen, 
och underlagen den framställer, baseras på mer än enbart kostnad vilket kan anses både mer 
långsiktigt och mer realistiskt. 
 
Aspekterna som valdes ut som lämpliga för en make-or-buy analys var de aspekter som direkt 
påverkar och i många fall även kan avgöra en make-or-buy (6.3). Aspekterna är produktionsnära 
och kan både förenkla eller försvåra produktionen i och med ett beslut. Aspekterna har därför 
valts ut med hänsyn till flera ämnesinstatta avdelningsmedlemmars åsikter. Trots att man valde ut 
de mest lämpliga aspekterna så finns det fler, dock var en begränsning nödvändig både på grund 
av mångfalden men främst för att den strategiska analysen skall kunna genomföras enkelt och 
snabbt.  
 
När studien utförde benchmarking av make-or-buy modellen med chassimonteringens modell så 
ansåg studien att den var lik DE:s i valet av aspekterna. Där aspekter utöver kostnaden enbart 
diskuterades. Dock försummades storleken av deras betydelse i och med beslutet. Så även 
chassimonteringens modell bör undersökas. 
 
Ergonomi och personsäkerhet, två av de valda aspekterna, startade i flera fall diskussion om 
varför studien ansåg att dessa problem blir lösta i och med outsourcing. Det är inte så att Scania 
skickar iväg en montering med dålig ergonomi eller en montering som kan orsaka skada, utan 
anledningen till att det anses som löst är att Scania vid outsourcing enbart anlitar en leverantör 
som kan lösa Scanias problem utan att själva drabbas av liknande fel. Scania ser till att den 
leverantör de anlitar har förutsättningar, verktyg och annat för att utföra momentet utan risk för 
dålig ergonomi eller säkerhet. 
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Både graderingen och viktningen av valda aspekter är subjektiva. Dock har studien löst det 
problemet med inbakning av förklaringar i modellen tillsammans med respektive aspekt, där 
användare av annan ståndpunkt kan justera för detta. Samtidigt har studiens föreslag på 
arbetsprocessen med en make-or-buy analys inkluderat hur graderingen och viktningen skall ske. 
Ett förslag på hur viktningen mellan aspekterna kan göras lämnas inskriven i modellen. Förslagen 
bygger på Scanias värderingar enligt Scanias SPS-hus och inte gruppmedlemmarnas personliga 
åsikter. 

8.2.1. Feedback på den strategiska analysen 

Make-or-buy modellen som konstruerades i Excel bestod av två delar, Kostnadsanalysen som 
nämndes ovan och Strategiska analysen. Även den Strategiska analysen, precis som 
kostnadsanalysen, verifierades och testkördes.  

Bakomliggande anledningar till varför de strategiska variablerna valdes, hur dessa var definierade 
och vad dessa innehöll presenterades för att verifieras. Verifieringen utfördes flera gånger vid 
olika tillfällen med olika personer. Första genomgång av modellen utfördes i samband med 
kostnadsanalysen tillsammans med en kostnadsingenjör från gruppen SZE-Cost Engineering, där 
även aspekterna presenterades. Kostnadsingenjören ansåg att det fanns en risk att den strategiska 
delen blir svår att utföra och att någon eller några testkörningar av verkliga exempel bör 
genomföras. Modellen presenterades till, och feedback mottogs även från, fyra produkttekniker 
från gruppen DETPB och möjliga korrigeringar av modellen uträttades därefter. 

8.3. Slutsatsen av Excel-programmet 

Utöver kostnadsanalysen och den strategiska analysen i Excelmodellen, inkluderades även två 
instruktionsflikar och kommentarrutor för alla delar. Dessa inkluderades för att modellen skulle 
bli lättförståelig och för att användaren av den skall kunna genomföra analysen på ett korrekt sätt. 
Den andra instruktionsfliken inkluderar även all inputdata som behövs för modellen. Detta syftar 
till att användaren med enkelhet kan se vilken data som behöver samlas in. 

8.3.1. Feedback på Excel-programmet 

När modellen var komplett utfördes en testkörning av modellen med ett verkligt exempel 
tillsammans med en inköpare från gruppen SEF-Project Purchasing Engine Components och en 
produkttekniker från DETPB som hade tidigare i ett projekt utfört ett make-or-buy analys. Den 
här studiens konstruerade modell testkördes med samma data för att se vad resultatet blir. 
Testkörningen var lyckad och visade ett godkänt resultat. Instruktionsdelen och 
kommentarrutorna uppfattades som lättbegripliga och krävde endast mindre omformuleringar. 
Modellen tog ca 40 minuter att slutföra för en person som inte har använt den tidigare. Denna tid 
kan givetvis kortas ned om man är bekant med modellens funktion. (Johansson, J., 
Produkttekniker) (Claesson, S., Inköpare). 
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8.4. Slutsatsen av arbetsprocessen med make-or-buy 

Det här kapitlet redogör för anledningen till varför make-or-buy delades upp i fem delar och 
svarar på frågan, varför dessa placerades som de gjorde. Vidare varför ansvarsfördelningen blev 
som den blev diskuteras också. 

8.4.1. Ansvarsfördelning 

Analyser och diskussioner har mynnat ut i ett förslag på hur en sådan analys ska ledas och av 
vem. Då Make-or-Buy täcker många olika aspekter inför ett outsourcingsbeslut måste självklart 
flera avdelningar bli engagerade och hjälpas åt. Trots att huvudansvaret och själva utförande av 
analysen görs av en viss avdelning, är det viktigt enligt (Canez, et al., 2001) att alla andra 
avdelningar har koll på aspekter som påverkar deras egna områden. Studien föreslår ett 
huvudansvar och flera delansvar samt ett förslag på hur analyserna och samspelen mellan 
avdelningarna ska ske.  

Under ett projekts gång i grön-pil kan det ske flera förändringar och informationssamlingen kan 
ta väldigt lång tid, därför förslår arbetet en ledtid på ca 1år för analyserna. Den långa ledtiden 
återspeglar dock inte tid som enbart analysmodellen tar att genomföra då denna tid är mycket 
kortare.  

Make-or-buy analyser är omfattande och tidskrävande. Att använda sig av en modell och fylla i 
rutor, i sig, är inte tidskrävande men studien anser att make-or-buy är en process som inte kan 
utföras kvalitativt om man genomför den under ett och samma tillfälle, således den långa 
ledtiden. Att beslutet för en make-or-buy analys läggs ut på enbart en enda person eller avdelning 
är heller ingenting som rekommenderas på grund av analysens omfattning och hur ett beslut 
eventuellt kan påverka flera olika personer och avdelningar. 

Genom att upprätta en standardiserad arbetsprocess och ledningsprocess med en make-or-buy 
analys har vi försökt skapa en bättre förutsättning för beredare/tekniker att ta fram ett 
genomtänkt beslutsunderlag, där alla de viktiga aspekterna tas hänsyn till. Standardiseringen 
bidrar även till att minska den bristfälliga kommunikationen och öka samarbetet mellan de olika 
enheterna. Alla grupper som har intervjuats har uttryckt önskan om det och kommer ta sitt 
ansvar för ett förbättrat samarbete. Detta kommer även medföra att besluten kommer att kunna 
tas snabbare och med bättre underlag. Enligt (Gibb, 1999) avtar den ekonomiska nyttan av en 
förmontering ju senare i utvecklingsprocessen ett beslut av förmontering tas.  

Vi anser att vid beslutfattandet ska flera avdelningars input vara involverade för att kunna basera 
ett beslut på så verkliga grunder som möjligt. Detta har vår största teoretiska källa bekräftat. 
Enligt teorin skall en make-or-buy analys genomföras med tvärfunktionellt samarbete mellan en 
verksamhets olika avdelningar. (Canez, et al., 2001) 

Ansvarsfördelningen har baserats på teoretiska källor och på de interna intervjuerna. Under 
intervjuerna har avdelningar fått förfrågan om hur dessa känner inför att bli engagerade i en 
beslutsprocess och alla har uttryckt sin vilja att påverka besluten då besluten påverkar 
avdelningarna. 
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Huvudansvaret har studien satt på gruppen DETPB (Globla Product Engineering), då gruppen är 
ständigt involverade och påverkar produkternas och artiklarnas förändringar under hela 
produktutvecklingen i grön-pil. Detta bidrar till att gruppen ständigt har en bred och inträngande 
inblick i produktutvecklingen samt i en produkts ingående artiklar och har i och med det den 
största möjligheten att påverka ett beslut rådande outsourcing av förmonteringar. Gruppen ska 
alltså ansvara för utförande av analysen, där de ska följa instruktionerna för make-or-buy 
modellen och fylla i värden som analysen kräver. För detta måste mycket information samlas in 
och det är här andra avdelningar kommer in i processen. Avdelningar inom DE, som påverkas av 
analysen är de ”globala” avdelningarna: DETPB, DETPG, DETPA och DETPD. De ”lokala” 
avdelningar: DETTT, DETTM, DETTF och DETTP. Utöver dessa avdelningar påverkas 
även DELT, DEF, DEQD samt två avdelningar utanför DE, Inköp och Konstruktion. 

8.4.2. Motivering till placering 

Vidare har make-or-buy analysen delats upp i fem delar där delarna har placerats ut under 
milstolpar inom Grön pil. Då analysen skall genomföras av den globala gruppen DETPB har 
placeringen av analysdelarna även föreslagits inom gruppens lokala milstolpar. Varför dessa 
placerades där förklaras här under och bygger på analysering av utförda intervjuerna och även 
nuläget med projektledning via interna projektdokument.  

Första punkten av en make-or-buy analys, punkten i., skall placeras efter huvudmilstolpen 3, Cost 
Weight & Other Targets och för DETPB hamnade punkten efter gruppens lokala milstolpe, Test 
Demand. Punkten placerades där för att vid det stadiet anser man ha tillräcklig med underlag för 
att kunna välja ut artiklar eller delar av en produkt som make-or-buy kan genomföras på. Man har 
efter AD (Assigment Directive) börjat konfigurera produkten och vid huvudmilstolpen 3, 
konfigurerat de mesta inom projektet för en presentation inför milstolpen PDF-approval. 
DETPBs milstolpe, Test demand, ger DETPB en relativt djupgående syn på vad produkten 
innehåller, dess detaljer och utformning.  

Andra punkten, punkt ii, skall placeras efter huvudmilstolpen, PDF-approved. Här har man dels 
fått ett grönt tecken, för projektet i frågan, från PQ-mötet och därmed kan mer resurser tilldelas 
och vidareutveckling av projektet kan genomföras. Då blir det aktuellt med att börja jobba på 
detaljnivå, där även outsourcingsdetaljer kommer in. För DETPB, hamnar punkten efter 
milstolpen Development Test Assembly Performed. Efter milstolpen har gruppen utfört ett 
provmonteringstest och föreslagit monterings-/produktförändringar inför första Design Freeze 
(F1). Bestämmandet av vilken data som behövs för en make-or-buy analys skall göras klart till 
milstolpen Product/Performance Demand for Performance Created. Punkten har fått kort tid då 
denna går att utföra relativt snabbt utan att riskera kvalitetsförsämring av insamlingen. Ju bättre 
planering, desto snabbare kan analysen utföras senare.  

Punkt iii föreslås placera direkt efter att ha slutfört den förra punkten med bestämmandet av data 
som behövs samlas in. Aktiviteten är beroende av flera avdelningar och kan ta relativt lång tid att 
slutföra och har därför fått en längre ledtid samt behöver påbörjas så tidigt som möjligt. Det är i 
den här punkten alla andra avdelningar, utöver DETPB, involveras. De ska vid önskemål från 
DETPB, genom DETPA, samla in information kring sitt område och bidra med den önskade 
input till DETPB. Insamlingen skall vara helt slutförd till milstolpen Verified Test Assembly 
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Performed. Vid denna milstolpe utför DETPB den tredje och verifierade provmonteringen som 
helst skall vara den sista. Vid det här stadiet har gruppen föreslagit, i princip, alla förändringar och 
produkten har fått status V-Gen Design Freeze. Har man all data till hands till milstolpen kan 
man gå vidare till nästa steg i analysen. 

Datainsamling från olika grupper och sedan sammanställning av data kan utföras av samma 
grupp som utför analysen, DETPB. Dock efter flera funderingar och diskussioner samt 
genomgång av teorin kom studien fram till att ansvaret bör delas upp. Gruppen som enklast kan 
utföra aktivitet som punkten innebär är DETPA. DETPA har idag en övergripande koll på de 
flesta grupper och har ständiga möten med grupperna inom olika projekt. DETPA kan därför på 
det mest effektiva sättet delegera datainsamlingsansvaret för respektive grupp till dess 
medlemmar. DETPA skall dock enbart vävas in i analysen när DETPB känner att gruppen 
behövs och de själva inte kan eller har tid att samla in data. DETPB kan självklart i många fall, i 
mindre projekt, utföra punkten iii utan DETPAs inblandning.   

Punkten iv, skall placeras efter huvudmilstolpen Service Market Products och för gruppen 
DETPB hamnar punkten efter gruppens avklarade milstolpe Verified Test Assembly Performed. 
Som tidigare nämnts så har DETPB efter milstolpen utfört den sista verifierade provmonteringen 
och har i och med insamlingen i förra punkten fått all data som krävs för att mata in i modellen. 
Denna punkt skall därför kunna genomföras relativt snabbt. Aktiviteten skall dock vara klart till 
gruppens lokala milstolpe, Sum Up For Verified Test. Senare än så skall den inte placeras för att 
det krävs bra framförhållning inför verkställning av det beslut som därefter kommer att tas. Så ju 
tidigare denna punkt slutförs desto tidigare kan ledningen eventuellt ta ett beslut och 
verkställningen sättas igång. 

Beslutspunkten, punkt v, skall placeras direkt före eller till milstolpen 9, Product Verified, för att 
man i stort sett är klar med produktens utseende och har vid den här milstolpen redan lyft fram 
de sista förändringarna. Efter den här milstolpen höjs projektens ECO-status till 3:4 eller 4:4 
vilket innebär att ytterligare förändringar inte ska ske. Har besluten fattats till milstolpen, Product 
Verified, får man god framförhållning till SOCOP (Start of Customer Order Production) för att 
förbereda verksamheten och integrera besluten. 

Vissa små förändringar kan i några fall ske även efter denna punkt. Vid sådana fall där 
förändringarna sker i form av artikelbyte eller artikeltillägg, ska man kunna utföra en make-or-buy 
på de förändrade artiklarna. Även här krävs det en god framförhållning till SOCOP så att allt kan 
ordnas korrekt och i rätt tid. Ju tidigare besluten tas desto mer kvalitativ och komplett blir 
förberedelsen inför målet. Det man måste ta hänsyn till vid beslutstagning efter milstolpen 9 är 
den begränsade tiden. På grund av den kommer analysen inte kunna utföras på samma sätt som 
på de övriga artiklarna. Detta är en nackdel och beslutstagningen ska därför helst inte ligga efter 
milstolpen, Product Verified.  

8.4.3. Sammankoppling med tidigare examensarbete 

Det tidigare examensarbetet poängterade att för att möjliggöra ett förmontage, måste det vara 
utförbart och ekonomiskt försvarbart. Det är därför väsentligt att åtgärderna för möjliggörandet 
av ett förmontage föreslås tidigt i motorns utvecklingsprocess. Det är även viktigt att själva målet 
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med förmonteringen är klart tidigt och alla avdelningar eller grupper är medvetna om vilka 
direktiv som ska eftersträvas. Examensarbetet ansåg att dålig kommunicering av direktiv är en av 
anledningar till att många förmonteringar inte ses som möjliga att genomföra. Det kan även ha 
berott på alla ändringar och omkonstruktioner som tillkommit sent under ett projekt.  

Problemet känner vi, baserat på flera intervjuer, existerar fortfarande. Många tycker att det sker 
allt för många förändringar sent och minskar möjligheten till en eventuell Make-or-buy analys på 
grund av tidsbristen. Flera känner därför att analysen skall kunna genomföras snabbt och ändå 
korrekt. Problemet ska i och med den nya arbetsprocessen och ansvarsfördelningen som 
föreslagits i arbetet minskas. (Nordenborg & Sandqvist, 2009) 

Enligt samma examensarbete har KTH publicerat ett kompendium, monteringssystem och enligt 
det kompendiet bestäms 70-75  % av produktionskostnad av produktens konstruktion.  Det visar 
att tidigt samarbete mellan konstruktion och produktion är avgörande. Examensarbetet tyckte 
vidare att redan tidigt under ett projekts gång ska produktion förmedla sitt mål med 
förmonteringar så att konstruktion kan konstruera artiklar för eventuell förmontage. Med det 
skulle en hel del av dubbelarbete undvikas och förmontering enklare genomföras. (Nordenborg 
& Sandqvist, 2009) 

Studiens make-or-buy analys förutsätter och rekommenderar det tidiga samarbetet som nämndes 
här ovan och ledningsanalysen ger vidare ett förslag på att tvärfunktionellt fundera på vilka 
artiklars förmontering kan eventuellt outsourceas. Tvärfunktionaliteten bidrar till snabbare och 
mer ingående beslut. 

8.4.4. Feedback på arbetsprocessförslaget 

Delresultatet, Arbetsprocess med make-or-buy, har i efterhand presenterats till studiens 
handledare på Scania och till en projektledare från gruppen DETPA. Detta i syfte med att få 
resultatet, som var i form av ett förslag, validerat för implementeringsmöjlighet samt för att få en 
bekräftelse på att studiens gruppmedlemmar uppfattat nuvarande projektprocessen PD korrekt. 

I och med presentationen, erhölls feedback, där resultatet småkorrigerades först efter 
projektledarens och sedan efter handledarens feedback. Enligt handledaren uppdateras PD-
processen regelbundet och en anpassning till dess nya milstolpar kommer krävas så småningom. 

8.5. Egenkritik 

8.5.1. Metodkritik 

Styrkan med att använda sig av intervjuer i arbetet var att man grundade slutsatserna och 
analyserna på erfarenheter som i sin tur bygger på verkligheten. Den här metoden säkerhetsställer 
validiteten i arbetet. Dock är frågan om personen i intervjun har full kunskap om frågorna i 
frågeställningen är viktig. Är den intervjuade personen stressad kan han ge ett felaktigt svar på 
grund av missuppfattning. Ansvaret att få rätt svar på rätt fråga ligger i slutändan på studiens 
gruppmedlemmar och då en brist med denna metod är att det kan vara tidskrävande att förbereda 
sig inför varje intervju samt kräver en hel del förkunskaper. 
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Litteraturundersökning var en lättgenomförd metod beroende på att det finns mycket 
information tillgänglig inom make-or-buy. En nackdel är att information måste sorteras efter 
validitet och reliabilitet, vilket är tidskrävande och kräver kunskap inom området som man av 
naturliga skäll inte har vid början av ett examensarbete. 
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9.  Rekommendationer 

I detta kapitel diskuteras gruppmedlemmarnas egna rekommendationer till DE men även till hela 
Scania, rörande make-or-buy analyser.  

9.1. Våra rekommendationer  

Våra rekommendationer behandlar alla tre delmålen. Anledningen till varför dessa tankar 
inkluderats här och inte i slutsatsen är för att diskussionerna bygger på våra egna tankar och 
uppfattningar. Dessa har baserats på uppfattningar från tidigare kurser, litteratur och interna 
intervjuer på Scania. 

9.1.1. Kostnadsanalysen i Excel-modellen 

Våra rekommendationer gällande kostnadsanalysen i Excel-modellen är en kontinuerlig 
uppdatering av de bakomvarande siffrorna. Vi rekommenderar att en person på DEF lär sig 
modellens beräkningsformler så att dessa kan uppdateras och förbättras. Vi rekommenderar 
följande bakomvarande siffror som bör kontinuerligt uppdateras, med motivationen att de mest 
påverkar utfallet: 

• Montörernas lön – Den schablonmässiga lönekostnadsberäkningen för en montör per 
timme. 

• Artikelkostnaden – Den schablonmässiga interna artikelhanteringskostnaden som består 
av bl. a. Intern logistik. 

Vi rekommenderar att DEF även kontrollerar samtliga påläggsprocenten i beräkningen av de 
långsiktiga kostnaderna i modellen. Vid omfattande analyser kan dessa påverka utfallet.  

Slutligen rekommenderar vi Scania att utreda möjligheten av att anpassa SZE:s Cost Insight 
program för make-or-buy analyser. Cost Insight används idag för att utreda leverantörernas 
priser. För att kunna använda programmet till make-or-buy beräkningar behövs en modifiering. 
Om detta utförs korrekt kan programmet bli lättanvänt och samtidigt inkludera fler variabler än 
den modell som studien resulterade i. Programmet kan ge en fördel av kombinerad 
kostnadsberäkning och prisvalidering. 

9.1.2. Strategiska analysen i Excel-modellen 

Våra rekommendationer gällande den strategiska analysen i Excel-modellen är att man bör 
genomföra den noggrant i början. Det kommer att ta längre tid än vad som rekommenderas i 
rapporten. Men om man lär sig modellen grundligt i början, kommer framtida genomförande att 
gå fortare. Dessutom kommer framtida analyser att erhålla en högre kvalitet. 

9.1.3. Arbetsprocessen med make-or-buy 

Projekt på Scania och i allmänhet, följer inte exakt de bestämda tidsramarna. Anledningarna kan 
vara olika, så som projektets komplexitet. Vid sådana fall går det inte att genomföra en make-or-
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buy analys vid de rekommenderade milstolparna. I vissa fall kan det behövas ett beslut om make-
or-buy på bara 1-2 veckor, enligt Pihl, A, projektledare. Då finns det ingen möjlighet till en 
utförlig datainsamlingsfas. Som tidigare nämnts behöver man genomföra en utförlig 
datainsamling för att make-or-buy analysen ska ge underlag för ett korrekt beslut. Vi 
rekommenderar att man samlar alla tidigare beslut om make-or-buy på ett och samma ställe. På så 
sätt kan man med enkelhet leta upp ett tidigare liknande fall, korrigera input baserat på det 
specifika fallet och slutligen få ut ett kvalitativt beslutsunderlag.  Denna metod bygger på att man 
har genomfört ett antal make-or-buy analyser och styrker dessutom fördelarna med en 
strukturerad arbetsmetod. Detta blir således inte en genväg till kvalitativa beslut, utan resultat av 
en god planering och framförhållning. 

Vid fall då analyser av liknande artiklar inte finns arkiverade, rekommenderar vi att enbart göra en 
kostnadsanalys eftersom det är den mest avgörande aspekten/faktorn i en make-or-buy analys. 
Dock bör man enbart ta denna genväg vid fall då det verkligen inte finns tid, så att man 
minimerar risken för att hamna i en dålig arbetsrutin. 

Då make-or-buy analys som presenterades i denna studie, genomförs för första gången 
rekommenderar vi att DETPA ska arrangera ett uppstartsmöte. I uppstartsmötet bör en 
representant från alla avdelningar som påverkas av make-or-buy beslut medverka. Agendan för 
mötet är att dels gemensamt vikta alla ingående aspekter och områden samt även tilldela ett 
personligt ansvar för en gruppmedlem ur varje avdelning. Varje representant ska under mötet 
lyfta fram vikten av sina egna aspekter. Till exempel, kommer representanten från 
logistikavdelningen att lyfta fram vikten av emballagehanteringen. Om alla samlas under ett och 
samma möte kan man via diskussion vikta alla områden till ett normalläge som används vid 
generella make-or-buy beslut. På så sätt sparar man tid vid framtida analyser och får samtidigt 
objektiva viktningsgrader för alla aspekter och områden. Då behöver användaren av modellen 
enbart korrigera någon/några områden/aspekter så att de blir anpassade efter specifika fall och 
slipper att fundera över vikten av resterande aspekter/faktorer. 

Vid samma uppstartsmöte rekommenderas även en tilldelning av ett personligt ansvar för en 
person i DETPB som ska genomföra alla kommande make-or-buy analyser. Om en och samma 
person utför alla analyser kommer analysen gå mycket fortare och samtidigt bli mer kvalitativ än 
om olika personer blandas in. 

9.1.4. Övriga rekommendationer 

Vi skulle slutligen vilja rekommendera hela Scania att ta fram en standardiserad make-or-buy 
modell som passar samtliga interna avdelningar. Modellen kan vara en vidareutveckling av den 
modell som studien resulterade i. 

Fördelen med en standardiserad make-or-buy modell är att man kan dela på ett internt arkiv av 
tidigare make-or-buy beslut. På så sätt kan snabba och kvalitativa make-or-buy beslut tas på 
liknande artiklar. Har exempelvis chassimonteringen genomfört en noggrann make-or-buy analys 
gällande outsourcing av en viss artikel, kan DE använda samma input om artiklarna är likartade. 
Man kan alltså spara tid och samtidigt ta korrekta beslut.
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Appendix I 

Excel-modell 

Följande flikar och innehåll i dem finns i Excel-modellen av make-or-buy: 

Flik 1: Instruktion Del 1 
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Flik 2: Instruktion Del 2 
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Flik 3: Strategisk Analys 
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Flik 4: Kostnadsanalys 
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Flik 5: Materialkostnadsberäkning 

 

 

 

 



xviii 
 

Flik 6: Resultat 
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Appendix II 

Befintliga kalkylmodellen på DE kalkylmodellen 
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Appendix III 

Relevanta kostnader, fiktivt räkneexempel 1 

Ett företag (X-rör)tillverkar avgassystem. En del av tillverkningen består av att montera samman 
två rör. X-rör har fått ett erbjudande från en leverantör som säljer monteringen till dem. X-rör 
beslutar om att montera själva eller köpa från leverantör. X-rör har följande kostnader: 

• 200.000st hela rör 
• Montaget -7kr för X-rör 
• Direktmaterial – 400.000kr (2kr per rör) 
• Direktlön  - 600.000kr (3kr per rör) 
• Rörlig OH – 100.000kr (0.5kr per rör) 
• Fast OH – 300.000kr (1.5kr per rör) 

Leverantörens pris är 6kr per monterat rör. Med dessa förutsättningar, make-or-buy? 

Först ställs företagets egna tillverkningskostnader upp. Priset för make är självfallet noll eftersom 
X-rör inte köper av sig själva. 

 Make Buy Skillnad 
Direktmaterial 400.000   
Direktlön 600.000   
Rörlig OH 100.000   
Fast OH 300.000   
Pris 0   
Totalt 1.400.000   

 

Sedan beräknas priset och totalkostnaden för leverantören i samma tabell. 

 Make Buy Skillnad 
Direktmaterial 400.000   
Direktlön 600.000   
Rörlig OH 100.000   
Fast OH 300.000   
Pris 0 1.200.000  
Totalt 1.400.000 1.200.000 200.000 

 

Totalpriset är uträknat med samma volym, alltså 200.000st, multiplicerat med leverantörens 
styckpris på 6kr. Här får man en skillnad på 200.000kr mellan att producera själv respektive hos 
leverantör. Med dessa förutsättningar väljer man alltså Buy. // 

 

Undviks 
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Andra förutsättningar, fiktivt räkneexempel 2 

I förra uppgiften antog vi att OH-kostnaderna kunde undvikas, alltså att om X-rör väljer Buy 
skulle de inte behöva betala för OH-kostnaderna. Detta är förståeligt och korrekt i allmänhet, för 
den rörliga OH-kostnaden som varierar med volymen. Den fasta OH-kostnaden är dock inte lika 
simpel att förstå sig på, den behöver man utreda ytterligare. 

Den fasta OH-kostnaden på 300.000kr kan delas upp på följande sätt: 

Chefslöner 100.000 
Fabriksförsäkring 140.000 
Fastighetsskatt 60.000 
Fast OH 300.000 

 

Vidare måste man ta redogöra vilka av dessa som går att undvika. Anta i detta fall att 50.000kr av 
de 100.000kr går att undvika vid Buy, en chef kan förflyttas till en annan avdelning i och med att 
arbetsinnehållet minskas. Resten av den fasta OH-kostnaden måste man betala oavsett. 

Ett annat sätt att dela in de fasta OH-kostnaderna är att dela in dem i direkta och indirekta. Alltså 
50.000kr blir en fast direkt OH kostnad och 250.000kr blir då en fast indirekt OH kostnad. Med 
dessa förutsättningar, make-or-buy? 

På samma sätt som innan ställs kostnaderna upp i en tabell. 

 Make Buy Skillnad 
Direktmaterial 400.000   
Direktlön 600.000   
Rörlig OH 100.000   
Fast OH- direkt 50.000   
Fast OH - indirekt 250.000 250.000  
Pris 0 1.200.000  
Totalt 1.400.000 1.450.000 50.000 

 

Eftersom X-rör måste betala för de fast indirekta OH-kostnaderna oavsett om de producerar 
själva eller köper leverantör, blir den totala kostnaden för att tillverka själva mindre i detta fall. 
Alltså är det en skillnad på 50.000kr mellan make och buy. Med dessa förutsättningar väljer man 
make. // 

Ytterligare förutsättningar, fiktivt räkneexempel 3 

Anta återigen samma förutsättningar som innan fast med undantaget att den frigjorda ytan och 
tiden som blir över vid Buy kan användas till något annat. I detta fall till att tillverka andra 
komponenter som genererar en inkomst på 100.000kr extra per år, make-or-buy? 

Återigen ställs samtliga kostnader upp i en tabell nedan. 

Undviks 
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 Make Buy Skillnad 
Direktmaterial 400.000   
Direktlön 600.000   
Rörlig OH 100.000   
Fast OH- direkt 50.000   
Fast OH - indirekt 250.000 250.000  
Pris 0 1.200.000  
Alternativkostnad 100.000 0  
Totalt 1.500.000 1.450.000 50.000 

 

Samma kostnader som innan med undantaget för en alternativkostnad. Eftersom man skulle 
kunna använda den frigjorda ytan och tiden till något annat om man väljer Buy, som ger en extra 
intäkt, blir det en kostnad om man väljer Make. Att avstå från en intäkt kan tolkas som en 
kostnad. Med dessa förutsättningar är alltså Buy billigare. // 

Undviks 
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Appendix IV 

Benchmarking  

Introduktion 

En avgörande faktor för en produkts framgång är hur pass bättre produkten är jämfört med 
konkurrenternas motsvarande produkt. Vid en benchmarking är det dock inte alltid sina 
produkter man jämför med, ibland kan det även vara sina arbetsmetoder, sin ledning eller annat. 
Behoven av benchmarking uppstår oftast då man inte riktigt är nöjd med den egna verksamheten 
eller helt enkelt ser utrymme för förbättringar inom verksamheten. Benchmarking behöver inte 
alltid utföras med konkurrenter utan i stora framgångsrika företag kan förbättringsförslagen ligga 
internt inom verksamheten. Vid sådana fall kan interna benchmarking genomföras.  

Motormonteringen (DE) på Scania utför en make-or-buy analys när frågan om outsourcing 
uppstår. För make-or-buy analysen har Scania format en kalkylmodell som jämför kostnaden för 
en förmontering hemma på Scania jämfört med kostnaden eller priset som Scania måste betala 
vid outsourcing av samma förmontering. Den dokumenterade modellen, i dagsläget, jämför vid 
en sådan analys enbart kostnadsfaktorn och därmed baserar DE sitt beslutsunderlag på blott 
kostnadsdelen av en make-or-buy. DE är medveten om att andra faktorer, utöver den 
ekonomiska faktorn, ska ingå i en dokumenterad modell samt att den nuvarande kalkylmodellen 
behöver analyseras och eventuellt förbättras eller göras om på nytt. 

Scania är ett stort företag och är även framgångsrikt. Inom företaget uppstår frågan om 
outsourcing inom olika avdelningar och DE förmodar att alla avdelningar har någon typ av make-
or-buy modell som de använder för att hjälpa och sedan bygga underlag till sina beslut. Med det i 
åtanken ville DE utföra en Benchmarking med Scanias andra avdelningar och ta reda på hur 
dessa utför sina make-or-buy analyser. DE ville först och främst ta reda på vilka kostnader olika 
avdelningar räknar med, vilka kostnadsvariabler de inkluderar, och sedan ta reda på hur deras 
modell tar hänsyn till de övriga viktiga aspekterna. Tanken var att om någon produktionsenhet 
hade bättre eller bra mall, använda den bättre mallen och, i och med det, förbättra sin egen. Den 
avdelning som valdes ut för intern benchmarking var Chassimontering. 

Chassimonteringen 

Outsourcing av förmonteringsfrågor var inte ovanliga för avdelningen men just Malin Karlsson, 
vår kontakt inom Chassimonteringen, hade enbart varit inblandad i en outsourcingsfråga. Denna 
frågan togs upp och diskuterades tillsammans för att få en inblick på hur Chassmonteringen 
tacklar frågor som berör make-or-buy. Vad initierade frågan? Vad grundade avdelningen sitt 
beslut på? 

Frågan uppstod när Chassimonteringen funderade på outsourcing av två ramdelar som skulle 
monteras ihop för två olika chassityper. När frågan om outsoucing ställdes så utfördes 
monteringen ”inhouse” på Scania, Södertälje medan ramdelarna köptes in från en leverantör.  
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Innan beslutet togs diskuterades fördelarna och nackdelarna med Make, fortsätta med 
monteringen ”inhouse”, respektive Buy, låta leverantören montera ihop delarna för Scania. 
Avdelningen började med att rada upp fördelarna och nackdelarna av outsourcing där fördelarna 
var i form av sparad yta och tid medan nackdelarna var förlorad kontroll, förlorad kunskap, 
förlorad erfarenhet, högre transportkostnad och hög investering. Scania skulle alltså spara en hel 
del yta då t.ex. ställagen och några positioner, som t.ex. några truckförare, skulle försvinna. Detta 
skulle medföra förenkling och ekonomisk besparning inom logistiken. Verksamheten skulle även 
spara monteringstiden, 30min per montering, vilket ytterligare skulle bidra till ekonomisk 
besparing. Fördelarna var värderande men beslutet var inte fri från nackdelar. Scania skulle 
förlora kontrollen av rammonteringen och därmed möjligheten till att påverka monteringen i 
framtiden. Scania skulle även få betala högre transportkostnad på grund av svårare hantering och 
större volym per artikel och skulle även få stå för en hel del investeringar för att möjliggöra 
monteringen för leverantören. Make-or-buy?  

Malin Karlsson fick då uppdraget att ta fram skillnaden mellan priset leverantören ville ha för 
monteringen och den kostnaden som monteringen ”inhouse” medförde för Scania. Jämförelsen 
utfördes med hjälp av egen konstruerad Excel-fil som användes enbart för den specifika frågan.  

I modellen såg vi den totala monteringsvolymen frågan handlade om, monteringskostnaden per 
minut samt hur många positioner som skulle försvinna i och med beslutet. 
Transportkostnadsökning för respektive chassityp, logistikförbättringen i form av minskade 
positioner och frigjorda ytor samt den totala investeringssumman som Scania skulle få erlägga 
stod också med i modellen. Kronorna Scania skulle spara per chassi vid outsourcing var också 
beräknade i modellen.  

Sist var en beräkning av ”break even” med i modellen. Just för denna frågan var ”break even” 
alldeles för lång tid, för Scania att kunna investera en så stor summa på en förmontering, så 
förslaget avböjdes och man beslutade att fortsätta montera ”inhouse”. Scania siktade på en 
”break even” som var på max 2 år. Man testade med ett antal andra scenarier i samma Excel-fil 
där t.ex. ena scenarie var då priset var lägre, andra där investeringen var halva och tredje där 
Scania inte behövde göra någon investering alls. Men dessa var bara tester och inte godkända av 
båda parterna.  
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